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 نم ءرجلك 2 مسمع غوضوم قل لم 5 1 6 ا 41 ةعماجلا 22 تاعورذ

شملا اذه نم ةينابلا ةنلحلا وه نان كلا | اذهو' اهءازجا
 عور

 نس حل

 ع8 نم

 هر م ب

40 . 

 لو 7 7

 0 سر 0 0 + نا
 ةفسلف 1 ّ 0 0 ص مالسالا م 00 ا يذاق وه ب

 ةيفسلفلا”هحورش ىلعو 0 ةفسافلاب ١ هلانعشال هيثك اوعنمو هرصعغ غانبأ هأفن٠ .ملاعلا يف وطسرا

 نوما ةرهش مانع | عسا ناكو٠ ىطسولا نورقلا ىف مهتفسأف نوب رد ال اءيجب ١

 برعل أ يتخر*وم نع القن ليوطتلااب هتجرت ىلع يوني فاذكلا اذهو 5

 ةتخسلف طسو ناكر هحرش ةقي رطو هئافل ءوم نيب و ٠ جنرفالاو

 00 ايار يفو دوبيلا كدع اهخي راتو ٠ ا ةنسلف ىلا ايفو

 ٠ اهيلع ”درأاب ةيبرغلا ةسينكلا ءادح مظعا اموت نسبذقلا ماغهاو
 الحم تلح ايو هثدحلا ا خيران و

 « با 9
 نوطلا حرف 0

 ) - 0 ةل يشأ

 36 بات بلا ليذ فو 2

 لع تادبالا تدل
0 

 . تال اقع تس قف

 عوضوملا اذه ُهيس ربشا ذنم ةعماجلا اهترشن ةرصتخم ةلاثم ناش ١ ! ١
1 

 / 3 ا

 1 ٠ 4 مح 2 8 ع اكا إ 1

 59 )»“ فلدو 0 ةظونمم عبطلا ةداعأ قوقح »

 ةراد نم بلطي و( اغانط رض :رغنورمشع) ةديعاولا ةخسلا ع ب
 هد 3 ركل الاب ةياذلا

: 
 1 حي تي

 93 ع

 1 ص ١1١ ةنس ريانب ١ يف ةب ردبدكحدالا 0 5 وا
 مول 0 1

 : ا 0 3 : ده |





 د ةفسافلاو معلا نطوو دشر نبا فوسليفلا دلب .ةبطرق 5"
 البق ةيسلدنالا ةنطلسلا ةيصاقو

 « ائيدح ةذوخام ةيفارغوتوف ةروص نع ةلوقنم ةروصلا هذه »

 3 امعماجو ) يداولا ) ةرطنف ) نونم ةيطرق تنراصمالا تفاف رعبرأب

 ابعبار وهو ءيش 1يىسسحا ( معلاو ) ةثلاث ( هارهزلاو ) ناتنتث يناذه

 0 ةئيدملا طسو يف رهاظ روبغملا (اهعماجو ) مسرلا يف رهاظلا ربك تكلاا رجا يه » يداولا : ةراطنق

 تاك هل راج مسي هانبو هيطرق يحاوض فيس سلانالا ار ءادحا ايي يئارج تس رص ا
 « 1١ ةيفصلا ةيلالا ةنسلا لالا هربا ةعماجما حجار  ءارهزلا دن“





 د ةفسافلاو علا نطوو دشر نبا فوسليفلا دلب ةبطرف دى
 لبق ةيسل دن الا ةنطلسلا ةيصاعو

 « ائيدح ةذوخام ةيفارغوتوف ةروص نع ةلوقنم ةروصلا هذه »

 . ( اهعماجو ) يداولا ( ةرطنف ) ن,ثم 2 ةبطرف نراصمالا تفاف عبدا

 اهعبار وهو غيذ والا ( ملعلاو ) ةنلاث ) هارهزلاو ( ناتنت نادك

 املأ ةنيدملا طسو ال ا مسرلا يف رهاظلا ريح كلا رسجا يه »نإ يداولا ةرا ةرطنق »

 5 هل 2 مسأب هأسو هيط 4م رق يجاوض هل 3200 5 هاني «انغ قاد مييظع رصق يهف «دارهزلا“

 ” ا ةوغصاا ةنلاثلا ةنسلا لاوذلا عربا ةىه لأ حجار 4 ءارهزلا 1





 باتكلا أك

 هنباتكا كلل قف دي

 لوالا بالا

 (دشر نياةحرت])

 هلا و هل ره

 يهذ رصع

 .ةفسلفلاب ءافلظا لاغتشا
 هدابطضا *دب و دشر نبا ةعفر

 ةابطضالا تا
 هيفنو هتك اف

 ةنسافلا رمت روشنم
 هيفنب هموصخ *ارعش ةتاهش

 هتافوو هنع وفعلا

 هس ردت ةقيرطو هتمل١الت

 هنطو هبحو هتربشو هقالخا

> 

 ةحفص

 "5 7 اهةواؤمأو هتافأ وم

 ” اب ها
 3 وطسرا ةه>رش ةقيرط

 يناثلا بابلا

 ( هتفسلف )

 مم 0 تنالظا اهلع ىلا ةعماطلا ةلاقن
 +0 نوكلا قلح ةقب رطضو ةداملا فل هلار
 هلأ ةييطلا كارو اه هيانك نى يثرغم هلل
 ب قااخغاب نوكلا لاصتا
 3 ىح ناويح ةامسلا

 2417 "رشلاو ريظاو ملاعلا ثداوحب هللا 2

 3 قلاخلاب ناسنالا لاصتا

 15 قرافملا لقعلا ناسالا ةيذر

 4 دواللا يف ضقانثملا هير



| 
 ةحفص ةحفص

 ايلا اهلحم ةفيدحلا ةفسلفلا لواح | 5؟ تفاهتلا تفاهت هباتكن م ثعبلا يف ةعطف
 0١ ةلاذطا ةللنلا سسءوم نوكاب .ةفسلف | ه4 اهنم جتتتست روما ةثالث

 اان 51 ةقسلفلا قي رط نولطعي ةفدانزلا

 11 اما يرجو 0 50 9 توملا دعب سفنلا ىلع لاثم
 مه هيدا ملاعلا يف ريخلاو ةيبدالا هتفساف

 00000 نم < لوالا ةاتسالا ورب | 4 ءاسنلاو ةسايمكلا يف هيأر
 ١27 (ىلا) هانم لالا ةعماجلا باوج | 1١ نيدلا لاجر ملظو ةيدنجلا يف هيارا

 1 5 ا وطسرا ةفسلف" ىلا هثفسلف ةبسز
 191 (ىلا )7*1 نم يناثلا ذاتسالا در 1 ل مط لا 1

 ؟.5 (ىلا) 141 نم يناثلا ةعماجلا باوج (هتنسلم”خيرات) ه

 ١5" سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ذاتسالا ورإ ١١ دوبيلا دنع اهخيرات

 0 ابيلع ةعماجلا باوج | 18 برعلا بتك جنرفالا ةجرت يف ديب
 7 لا كابالا ىرأ 1 اهوضراعتواب روايف هتفسلف ورشان

 "1 ريخآلا ةعماطا باوجأ| هيلع هدرو اموت شيدقلا

 فض ةعاططا | ١ هعم هتروص
 يعل" لوسلف ءارملا ناكسما رقلا نامل

 8 “وه سوريلك الا اهب راجي ناك يتلا “ىدابملا

 74 اال دقرا ةعشاتلا نانهتناوو ذاب هك
 : 4 اهم ةينانويلا ةفسافلا لولح

 ح2 دج جيم

 وريح“ بت



 2 تاركلا .ءارها

 1 26 اههريغو ةييسملاو مالسالا يف نييفرشلا ءالقع ىلا ل

 ا لعن انكلو ٠ قامزلا اذ ف باتكلا ادهرصعلا ءانبا لبيقلسإ فيك لعنال

 هالقملا كئاوا « ديدجلا تدنلاب » ديرنو ٠ اًريخكر اص دف قرشلا يف « ديدجلا تددلا »

 رصعلا اذبك رصعيف نيدلاب ايندلا جزم راضم اوفرع نيذلا قرشلا يف نيد لكو ةلم لكيف

 داتا داجتالا نم اونكتيل مرام سكدقم ناكم يف ابناج مهنايدا عضو نوبلطي اوراصف

 مهلعجو اعيمح مهفرج الاو هلها ةمحازا ديدجلا يبوروالا ثردقتلا رايت ةارامتو ايقيقح

 اذه يدهن اههريغو ةيحيسملاو مالسالا يف « ديدجلا تينلا »اذه ىلاف ٠ عررغل نرسم

 ةلكش ىووبلل ل راب نا نود ناعماو غو ديم هنوعلاطيس مه .. نه قفل ىلع نحنو ٠ باتكلا

 معسوفت ىلع

 ثدرو ةلاسم لك ىلع نوقئاوم مهاب انداقنعا مهلا باتكلا اذه ءادها ببس سبلو
 نوقفاوي ال نيييسملاو نيلسملاانناوخا نم نيب الموأقولا نأ فرعن اناف ٠الك٠ اًنايْثا وا ايفن هيف

 ءيوايملا يفو ءارالا يف نالتخالا اذه ناب ءادنلا نع كفن ال نيو ٠ هيف ءاج م لك ىلع

 انكلو : مهطاصمو م6 اداعو موفالخأو مهتيارنو مطوقعل عبات هنال رشدلا ةعيبط يفوه انا

 انقرش يف حالصا ىجري* ناك اذا هنال رصانعلا لك نم قرشلا ءالقما باك اذه انمدق
 ركدنلا ةيرح ماردحا حالصالا اذه ساساو ٠ مييلع الا ع حالصالا اذبهف زيزعلا

 تايلوا نه ناك ناو رما وهو ٠ ًاًييشف اًنيش ءىدابملاو قئاقملا ىل-نتل اقلطم امارتحا رشنلاو



 ٠ مهوالقع هدضعي 1 اذا دبا هنودوعتي الو ”دعب هودوعتي رم ةدلا نأ الا بدالاو

 ١ مااا الرق لش ع نابكلا اذه انتو 1
 هئدابمو باتكحلا اذه ةحمل اونا. 3 دق ماركلا « ةعماجلا دار تارشع اراك

 اذه انعضو نيذلا ءالقعلا ًءالود ةمدقم يف مهاب لوقلا نع ىنغ يفنحنف تاونس ثالث ذنم

 موت هبامح تحن باتكلا

 يهف باتكلا اذه ةباتك يف !بيلع اندقعا ينلا رداصملا اما 26 باتكلا رداصم 7
 : ةيلاتلا يتكلا اهصخا مترفالاو برعلل ت تايلوم لع
 يللازغلا مامالل ( ةفسالفلا تفاهت 0

 دق 4 فو.ليفلا ( تفاهتلا تاهت 1

 دشر نبا فوسليل ( لاقملا لصف ) 8

 (رابعلا نب راو ةعبيصأ يبا ٠ نباو يددلاو يراصنالا ) لقب 1 نيد ةمحر ثر

 3 فوسافلا تلات شو نبأ ىاتكلا
 ١ ةيوسرفلا ( ايذيب :اكينالا (

 ىليئارسالا قرشتسملا كنوم رتسملا 0 برعلا ةفبلق نم جرم )!باتك"
 0 « ةينيدلا 00 دشر 00 ةئيلف باتك

 اذه ”" ظف ديصضيئ نوسسس كلي نيد



 باتدكلا اذه اق ف

 جيظعلا يئانويلا 50 ةادتبالا هيلع بجو ةفسلفلا راد ىلا لوخدلا م ار نك لكل

 هتذعالت برقا نأ .مولعمو ٠ ماعلا يف ةنسلفلا ساسا تناك هتاف نال مالا وطسرا

 نم «مثريغو فاراولا رطناوب اوه نياق ليفط” نباو انيس نباو اجب نباو 1 نبا مث انيلا

 200 خي رات عوضوم يف ةعماجلا يف هانصخل ام ليكت اندرا ألف برعلاةفسالف ظعا

 نع ًالضن "ةيلمع دئاوف اهيف تثوكي ةيفساف ءىدابب نانر تدنرا فوسليفلا نع القن

 ريع ( ضرغلا اذهل د خو قلاوإ ل رابز ند ان ىلع انمدقا ام اننال ) ةيرظنلا دئاوقلا
 دمحأ نب دمحم ديلولا وبا سلدنالا 00 ةيطرق ميكح وهو م ص ةفسالفلا كئلوا دعبا
 ىلع ةينبملا هتفسلف انطسب و ةعماجلا ىرم نماثلا ك 3 يف هتبجرت انركذو يطرقلا دشر نبا
 « لاضتالا نم ةكلطلاو ةعيرشلا نيب ام يف لاقملا لصف ف هباتك انصطو رطسرا 0

 تاريش> نا لوقن نا 'انرس و٠ ةرظاملاو ثفيلاتلا يف هبولساو هلوابه» لط تلد 0
 اف حايترا دشا ينسلفلا ثلا اذه ىلا اواترا مهههاذمو مرصانع فالتخا ىلع ءارقلا
 نست » هئقادصب ةعماجلا رغأ" لضاف انيلا بتكو ٠ ”هنم اندازاساو "الا مهنم دحاب انمقحا

 مهئالعو برعلا ةفسالف رهشا مجارن رشأ ىلعاهمزعنم ةلاقملا كلت ردص يف ةعماطلا هللا ١١
 عمجت نا اهيلع حراقي وهو اع اًريح قرشلا يف معلاو ةراضملا خيرات يف اولغش نيذلا
 ةغالا فيس ديرف باتك اهنم فل أتيف ةلجلا يف اهرشن دعب ةدح ىلع ةديفملا مجارتلا هذه

 0 ةيبرعلا

 برعلا ةفسالف قاف يذلا يملازغلا دماح يللا ماءالا ةمجحرت ةباتكب لذتشن انك اندبو
 اندرو ذاو ةيلعلا اهئدابموةفسافلا زيزعتب دشر 0 مهقاف اكنيدلا نع عافدلاو ةفسلفلا ضقنب

 اننيصر ةمساعلا يفرانملا ةلجت بحاص ةرضح “نا, هيف انربخي باتك ةعضاعلا يف قِيلَ نم
 ىلع ةيرمحملا رايدلا ينذم هدبعد م يح لا ذاعسالا ةمالعلا ةليضف رطاخ كتي ؛”اضرد ثروهشلا



 كي ؟ ١

 ةايضف ناو ٠ عيمجا ةوسي اهركذ نا نال 8 . : لخدنالو 1 ّ 2 بايسا و عل ةعماجلا

 اق ان ودرتف» لقرب نبا 0 يف ةعماجلا اهترشن ىتلا ةلاقملا ىلع د درلا ىلع مزع ذاتسالا |

 رصف ىلا ماشلا سأبارط نم امدق امنال هرفس يف هقيفرو هدإب نبا كلذ نع ةللضف وهو

 نم انورورباتكب دئدرتلا اذه لاز ةدم دعب و٠ اهيف ةفاعصلاب لاغتشالل ةدحاو ةرخاب يف
 نباةفسافب صخخي مف ةعماجلا ىلع ”ورلا ىلع مزع ذاتسالا ةليضف نأ هيف لوقي رانكأ بحاص

 أم دقتعي نا يف قملا نانا لكل نكلو هير ىلع قبطنت ال هارآ اهيف ىأر هنال دشر
 ةعماجاركذي مذاتسالا نا اهغلبي و ”درلا رشن دي رت تناك اذا ةعماجلا لأ وهو -اقَح هاري
 01 6 مارخحالا نم اه 02 6 در يف

 ىلا هليمو هلاكو هتهازنو ذاتسالا لضفب ةفرعم هتءارق اندزت ملا ب باتكلأ اذه ان "خايف.
 كللذَو تاوعس ثالث ذنم رغنلا ع امنه ردص زج لوا دم هتفادصب اهفّرش يف علا ةعمأ+لا 0

 ترشا 1 ثاغاليب 6 نيب رصملار كا ا مير ل ير لكس و ىت ةانش غالب |

 ةرضح .دادوب ةفرعم انتداز اًناو ٠ ةنسلا هذه نم عباسلاو نمد اس ء.يلا 2 م ةعماجلا | ظ

 ءارتفالاو لماحتلا ةمهت هنع تفن باتكلا الذ يف ةيدادولا هئحمل نالرانلا بحاص فئيصرلا
 ةمدقملارانملا يف كلذ دعب انتءارق دنع انتشهد تناك امتدشا ام نكلو٠ ةعماجلل هتفيصر ىلع
 فربا ةفساف يف ةعماجلا ةلاق» ىلع ذاتسالا اهب در يتلا ىلوالا ةلاقلل فيصرلا اهب دّبم يتلا
 باتكلايف ءاج دقف» ميقتسم طخ ىلع باتكلا كلذ فلاخت ةمدقملا هذه نال كلذ٠ دشر
 'زأ ايف ءاح دقن ةمدقملا امو اقحو اباوض هاري ام دقتعي نأ يف ىلا ناسنا لكل نا

 لزانت هنكلو٠ مهع عفاذي نا رانملا يلعف(١ )نيلسملا ةماو ةيمالسالادئاقعلا تناها ةعماجلا |

 ةعماجلا ىلع هبحاص هارتفا يذلا ءارتفالا اذه ضحدل ىنكي 6 ةعماجلا 4 )١(

 دابطضا ثبس نع اهددص يف ن2 ىتلا دشر نبا ةمحرت يف ةعماجلا هترشن ام انه لقتن نأ

 | هلبلا نع نو زاتع نيذلا لوقعلا ب 0 هنكلو ٠ هلوق الا لوك الو هيأر الا

 كلذإو ٠ بيس ريغأو بيسأ مداسحر :اكت ةخكنل | ملاعلا 01 5 يوعدلا ب باضحاو ءارلبلاو

 ةفيلطا ىدل هب وشوف هتأزأم عولب و هرابغ 0 نع اورصق نيذلا نه ةعامج شر نبأ طن

 نمانلا ءرطلا ةعماجلا عجار ) » ةفالخلاب ضارعي و تق , ارقلا د2 هنأب روصخملا بوقعد ْ

 ْ ةيمادا تحاص ءاقدصا 12 هر نأ تحاضب ."رال ريملا انو قيدصت كك حا ءذب



 7 ااا كا -

5 

 و ديوك

 1 ب ا ا رح -ب كب البا ا ا ا ا ا ا د و رح رحل

 "نأ » 00 ل نإ 0 0 ذاعسالا ةليضف هل عافدلا كلذ نع 4 4م 57

 باقتلا اذه ىلع فوقولا دنع انك نا كلاقن ملف : ثا ثا تطلغو تءاطخا ةعماجلا
 ٠ ءابرمطلا نلت نوكي فيك ذئايح انفرعو ءارتفالاو

 لمثحلا نم هنا اناقف ٠ فيصرال اًرذع انسّعلاف اندع ةلهو لوال ةشهدلا باهذ دعب نكلو

 ةعاقلا ةباثع ,عاطسيلا ىدل ابلعج وا رورا ىدل هنل# رابشا كلذ رم هضرغ نا نأ

 عنصي 5 *ىدابملا نع عافدلا ال نيدلاب ةرجاتملا ليبسىلع ةيمالسالا ءىدابملا نع عافدلا
 ىلع ”درلا نم عساتلإ هزجلا يف هانرشن ام يف رب انقفر كلذلو ٠نييجيتملاو نيمل.لا,نم ضعبلا
 ىلاكلذب نسحا » ”هنال ذاتسالا ةليضف ىلا ”درلا نع هلزاننل هانركشو ىلوالا ذاتسالا لاقم |

 هسفن ىل نسحاو ذاتسالا ملق نم ةيفسلف ةلاقم ةءارق نم مهنكم ذا اهئارقو ةيب رعلا للا
 « هتفاطع ق وذ وهو هيف ض ولا داوعت ا بعص ىئسأف عوض وم ُِق ض وأ ة ةقدم اهانك ا

 هتفاط قوف الا اذه نأ نم انه هل هرك لذ 5 قيقع فيصرلا مار ناو » فطأب هل انلق 9

 هفر 2 هصن 0 3 ١ ناقبتلا مهم :ىفحلا 2 ضر 0 0 ١1 0 هاو ةحفصلا

5 1 0 
 00 موقي وذو ه.سفل ِ ةررقم ء«ىدايم نع ا 00 ضراعي ضرخعمو 30-

 س"”دقم رءا ضارتعالا اذهو ةضراعملا هذهف ةدرجلا ةقيقطا بلط ريغ هل ضرغالو عافدلا

 ىلعامتاذ ىوحلا نوم”دقي مهنا رشبلا ظن ءوس نم نكلو ٠ همرتحي نأ. لفاع لك ىلع بجي
 الا ._تكافو صخخرم لكملوبس يف اواذب نيذلا معلا ءادهش نم اديش دحاالقو .ا ولا

 ةلالد نسحا هر يذلاو ٠ هداهبطضاو «هتضراعم يف ىلوطلا ديلا دس ناك "هنا" ىرتو

 ا داعال روصنملا ةفياطا نا ليبقلا ١١ اذه ٠ نم 1 نبا فوسايفلا ا نأ ىلع

 اورثا نيدلا كشر نبا ءادعأ نع ديسب هسنن دجوو ( نشك ارز طرت ا كل سا
 د شو دلو ريكلا فوسايفلا لضف هيفني د هرنكحي ه وامك ( ةفيلخلا لع يا ) هيلع

 ةفسلفلا ةحابابو هيلع هب كح” يذلا مكملا ءافلاب برغملا نم رماف هقالخأ نسحو هردص

 نسح نم*يثو لقعلا نم ةكسم هيف نم لكولوقن ٠ يبتنا « اهب لاغتشالاب سانالنذالاو
 ىمالسالا نيدلا نع دابطضالا ةعصو تعفر ةعماجلا' ناب لوقلا اذه دعب فرعي دصقلا
 هلل ١ ها س نود «دشر نبا يدساحب » اهتقصلاو « دسملا »ىلا اهتع>رأو يتوق

 نوفصنملاو ةاهزألا اهاسذي الف دصقلا وئيس اهاسانت اذا ثحبلا ساسا يف ينلا



 كيك 3
 ري ل لحب ل ل ل ع ري ع بي حي رب حب سبب سب سب حي سب سب ب ب ل رع م ع عي ع ب مي بي

 هلوق لباقيلف ةدرجملا ةقيقلا ىوه ريغ ”ىوه لك نم ةءاربو هسردي 1 0 يفنقي هنال

 يذلا ملعلا نيب ام نيلوقلا نيب نا ٍذئنيح ”هل ربظيف هتمدقم يف ذاتسالا لوقب هتمدقم ف

 اذهل بتعي ال فيصرلا لعلو ٠ لاككلاو ةهازنلاب نورقملا جضانلا ملعلا نيب و دعب جضني لا

 3 ويدل هذه الا اهم جري ال ةمادقملا كلتو لاقي” نا ىلوا قطا ناف لاقملا |

 اذه هبضغا دق فيصرلا نا ربظي و ٠ رانملا ءارتفا نع درلا كلذ يف هانلق املك اذه
 ناب معلا انل ناك نيا نم نكلو ٠'هرشنن مل انتيل ايف ٠ هداشرو هدشر هدقفاو فيلا لوقلا
 لك ركفن انك افا هرشنن مل اننا بهف كلذ عمو «فيطل ةدملا اذه ىلا وه فيصرلا ساسحا
 هل ةمزالاا ةجيتنلا راملا مالك نم تجرختسا اذا ةعماجلا بنذ بنذلا لهو ٠ هيف ةعاجإ

 دصقت ال اننا الا ٠ هينيعب ةجيتنلا كال هيرنل رانملا لوق'انه ىلأحتلو ٠ هنم اهريغ جرخي ال يفلاو
 ةيبرعلا ةغللاب تارظانالا ىرم هيلع انفقو أم لك يف اننأف انمالك نم عنتقي نا. ليلجتلا اذهب
 نكلو ٠هءاطخب رقاو هرظانم نيهارب نم عنتقا نيرظانتملا دحا ةرم دجن مل ةيبرغلا تاغللاو
 نوعبتي نيذلا ءاهزنلا ءاهنلاو ًءارقلا لضافا روهملاب ديرنو ٠ روهمجا عانقادكالذ نم انضرغ
 كَل ول روهجلا اذه تراف ٠ ةرئاهم ىلا فيصرلا باد آ لضفي تبلقتا ينلا ةثحابملا هذه
 ٠ نيثحابتملا نيب ديحولا فصخملا

 لياهتلا اذه كيلاو
 *لدت ذاتسالا ةمدقمو راخملا ةمدقم نم الك نا تلاق ةعماجلا : ةعماجلا تلاق اذام

 دئاقعلا تناها ةعماجلا ٠١ ٠ طاخ ةمحرتلا يف عقو » حيصي رانملاف : ةلالد نسحا اهبتاك ىلع

 ٠٠٠ لطابلاو قا نيب لصفلاو ٠٠٠ اهيلع ”درلا رانملا لع بِ نيلبسملا ةّماو ةيءالسالا

 ”000 0 ةيدتم ىف لوغؤذاتسالا اماو - (.-: ةاتسالا ىلا كلذ نع لزانشي ةنكلو
 الو دقنعا ام فلاخي ةعماملا نم - ىلا اهنم ”تيهتناو ورتب اهتارق >: ةعماجلا ةلاقم ىلا

 نيلوقلا نيذه نيب دعبلاف -« ةيخيراتلا دهاوشلا نم نوفراعلا فرعي و فرعا ام عم مئتلي
 ' زاخو طاطا" ار نود .ي از: لك نادقتمت لوالا لئاقلا ناف :ءامسلاو ضرالا نيب دعبلاك
 .لوانتي مل هنال لعلا يف همدق خسرت مل بلاط لكداقتعا هنال داقثعالا اذه يف ةبارغ الو
 فريايتلا اهعبيط نم لوقعلا نا هللعل الام هريغ يارل كرتي يناثلا لئاقلاو روشقلا الأ هنم |

 نا نم ةعماجلا هتركذ ام ىنعم اذهو٠رومالا يف ابهذمو ايار ناسنا لكل ناو فالتخالاو
 « لاككلاو ةهازنلاب نورقملا جضانلا لعلاو دعب جتني مل يذلا للعلا نيب ام » نينتثالا نيب

 هركي ويلبعلا ليلختلا اذه ”بحيال قلخلا عساولاردصلا بحرلا فيصرلا نأ روظي نكلو

 ا
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 6 كيك

 "در رودص دعب ذخام 1 ةدلعاو قمجلا ذخا كاذلو ٠ اهئامدقم نم جئاتنلا جارت

 ةعماجلادر 2 ناك هنا ةلب نيطلا داز اممو ٠ ءاجرلا عايضو هبدأ يف لمالا ةييلخ ايف ٠ ةعماجلا

 نبا ةفسلف يف ةعماجلا هترشن ام لك ةحح 2 نيشاريو ةفماو اخ طخ اةخر
 ٠ هلقع ىلع انا ناي ده ىو راض قش هللا هيل كا فيصرلا قمح يف كالذ دازذ ٠ دشر

 ٠ ءاقدصالا هي راد يف اهقافنا نم الدب ءادعالا ةب راحل اهاوق ىلع قباو هسفنب فيصرلا قفرالبف

 لوقت نا فيصرلا فاخي الا ؟ ناهربلاو ليلدلا ماقم موقل ةدطاو قزنلاو قملا راص ىتمو

 ثكجاولا 0 ىرا 0 ينءجر ذو سأوب فل ءوم نيدرانرب هلاقأم هنم ادبامدعب هيف ةعماجلا

 نيذلا ءالقعلل اهوقن نإ موتحت ب جاو هنكلواهنوهركي نيذلا ؛الهجلاو ءايدرالل ةقيقملا لوقننا
 حاسقلا» ىلا ةّولؤل تتيقلا اذا كناف ٠ ةٌولؤلو حاسق لدم ةقيقطلاو لهاجلا لثم ذا .اهنوبحي
 006 و اه. اق“ نعز « انو ٠ هلنذا الذا هنذا اهنيزيل الل هنانسابا ةدسأ | اميلع "ضنا

 اذهقلطن 5 وهدم لا نع كلذ لوقن نادل ذاعم نكلو .«ايضغوا دقح ايبتلم كيلع

 عيضتسي و هرذعي نم ضارعا هنع انضرعا انك" لب ةقيقطاب هانيطاخ اك ال هي 0
 اغيع ةثحابملا يف تفولا

 عوضوملا اذه يف انثب يف اننا لوقنف ٠ ًاًثيش مكت نا ماقملا اذه يف انعسال هنا الا
 ميكح ذاثسا ةثحابم اندصق امناو هراكفا ةغبصو 0 فرعن اننال رانملا ةرظانم دصقت مل
 مالا ذاتسالا نوكي نا الولو ٠ همالكة مدقم يف لاق اي ةعماجلا « ةثداعم » داراو لضفت
 ريسأ انيقب و مثشو رانملا بحاص بس ايهم 0 انمزتلا انكل ثححيلا اذه يف هدب عضو دق

 ةاراوع نا أك نكلو ٠ راخلا ىلع انرظن عقي نأ نود لب ءيش ىلع يولن نا نود انقيرط يف

 كالذك هنم ةدئاف ال ءىفد رما هنا نع ًالضف بدالا لها دنع ةصيقنو راع تشلا يف تاشلا
 كاك فاو نماكلاو كلذأو ٠ ضيا ةديقن ملعلاو لضفلا لهاو ءاكللا لاوقا لاح

 هناف٠ هسفن ذاتسالا نم رءالا اذه انأعت دقو ٠ اباوص هدقتعنو هارن اب ذاتسالا "در ىلع ”درن
 باط نم هب باجا اهفو.بتك ايف بتاكلا ىلع بتتعتال ةعما+ا لعلو»لوالا هدر ماتخيفلاق
 لوقن نُخو ٠ « هيلا بثعلا هجوت نأ اهل "قل هيلع ةردقلاب املع عم كنق 110 ىنو دقن

 عساتلا ءزإلا يف رصئخلا درلاب ذاتسالا ةهجاوم ىلع ان أ رج يذلا وهو ٠ ًاضيالوقلا اذه لثم
 باتكلا اذه يف الوطم درلاب و ةءماجلا نم

 ظ باوبا ةعب را بائثكلا اذه يف اذا انعوضوف

 امفارطا لكب طيحي ًاباهسا دشر نبا فوسايفلا ةمحرث يف باهبسالا س لوالا
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 كيبع ,

 0-30 ا صير حبيبي حبب سب سري لس سبح عي سس

 ةعماجلا يف رشنن مل اننال ٠ ميظعلا ميكللا كلذ ةايح ليصافت را ءلا ةغالا ارق علطبو
 انيبكم 0 اللا

 ءاهنم اًريسي ايش الا ةعماجلايف رشنن لذا ايفاوايفاك ارش هتفسلف حرش -- يفاغلا

 ليوطتلاو بابسالاب اهحوضو ةدايز اهيلَع الا ةلازا 2 دس حرشلا الو ناك ابرو

 ا( 01 ىداو دشر نبأ ةنسلفإ ل رع ةعماطا هثرك 5: ايريثت ةداعا : تح: ثلاشلا
 1 ابيف هدقتعنو هارن اع دودرأا هذه لوذت 5 . اهماع ذايسالا دودر رش ّح ٠ لادملا

 ىلع مدقت مل اننا دييقلا اذهردص يف اناق يتلا ةيلمعلا جئاتنلا جارفتسا  عبارلا
 ايلا لصولل الا ةييسملا ةنايدلا ري رات نع قانر بانك و دغر نبا نو

 ٠ ينيد ال ينسف عوضوم هن ا جات « ال امو ٠ باتكلا 57 عوضوم ؤه ا

 ال ام يف لخدن ال اننال هيف ضومللا نع انكسمال دصقلا وئيس موا ا" احب نيد ناكولو
 رونلا لثم - يفامنا بدالاو ةفسافلاو لعلا نا لعن انكلو ٠ هيف لوخدلا”ديفي الو انينعي
 نوذ : قيرغل كم تسلو عينج نيب 0 سافنو تمعن  ءاملاو ضرالاو ءاوملاو

 غب ال بدالاو معلاو ةفسلفلا يف انه ابمالكو ٠ عئاضإلا راكتحا اهراكتحا زو# قيرفا

 قملاو ءارتفالل اهراك ةقرقعلل اًبلاط ثمل ابمج ردصلا عساو تراكنف ٠ نيدلا

 هلق اع مأسيف هتوهشاإ ال هب داو هل ةعب هداوم نزيد ةيورو ناعمأب بادكلا اذه ءارقي هنأف |

 خم حايصلا ريغ هل ضرغ ا ردحلا ٌ ص نك : اماو 0 هل. 2 ال ع ضرعيأو هنم ا

 ءارقي نا هب ىلوالاذ هتعاضب حيورأل دل ١ ا كلل ركلا ةينيدلا ءىدام 6 ذاختاو هَ راب 8

 5 0 كرو هناش يف قمل نا هتماركلو هل لضفالاو ٠ هل هبتكت مل اننال فا ا ١١ اذه

 ٠داهوو لايح ا منو هنيو ٠ داو 2 ٍشو راو 2 هتاف اهناش ا

 000 01 دك اذه ىلا ةدنعب ةفاسم دصقلا يئيس نيب و ةعماجلا نيب ناك اذا نكلو

 نا اه علم نآلا يدانت غو ٠ اد ةبيرق ةفاسم ةينلا نونس# نيذلا لضافالا نيبو

 0011 يشن وحل هليقا نماذلا عزل يو باتكلا اذه ةيس دشز نبا ةجنرت رثن نم اهضرغ |
 بواقلا ىلسغو قرشا رصانع نإ داعب الا سي رقت يعن : تاونس كرالت كه هل اجل يذلا

 0 5 بتل رقئلل ت تاوئس تاللث ىعسا اننا لوقعلا تا لنع لقعي سالف ٠ ةاكلا 4--

 | هي رودرا نا م ال بلر ةئلا اذه نا داقتعا دشأ دقتعن نو . قي رفثلل دحاو زج ف

 نم وهو هنامز ىفضم دقرما اذه ناف هند نم لضفا هند نا يناثلا قيرفلل دحاولا قيرفلا



./ 1 

 0 0 يدآوي هنأ نع ا ٠ نيقيرفلا دنع كا ليج نورف ىل ا نورقلا روما

 :كترامز نافزلا اذه يف نكملا تيرقلا امناو ٠ ةيرشبلا ةعيبطلا عم يرجح موصالا 00
 ريغ لئاغفلاو قئاقحلا فترال هدقئعمو هريغ يأر قيرف لك مرتي ناب مكاَق ةفسافلاو معلا

 ٠ هَ ثرود ةئف هلاال عيمجل دلا ىلافتو مناجم هلأ قيرف نود قيرفب ةصاخ

 بهذم ىلع بهذم ليضفت نوموري نيذلا ةفيظو نم ىع*ابانكلاا اذه يف اذا انتفيظوف

 ”نيتنايدلا" نيتاه نم ةدحاو لك يف بصعتلاو ةدحلا سك انضرغ نال نيد ىلع نيد رانا
 نمو ءالهجلا دنع تراتعطاقتملا ناتخالا ناتاه ىرتل ( ةيسملاو مالسالا ) نيتقيقشلا

 قيرطلا  اهحلاصت يف هتحلص# نمو ءالضفلا دنع ناتملاصتملاو اهعطاقل يف هيولصم
 ةفاتخلا هرصانع ءاقثرا و قرشلا ضومن فقوشي اهيلع ىتلا ةحلاصملا هذه ىلا ةيد<وملا ةيقيقحلا

 رو لقثتساو هلو وط 0 ا قف ”عراقلا تاك اذا“ 1 اذه يف هركذ اندرا ام اذه

 كلت نع زوال هنا يف انذنع ببر الذ انه اهو ذ يث هتفو انعضا ىلا ةريشصلا 0
 ايس ال ابسعفن نع عافدلل !ًرارطضا الا ابيف ةملكح طخت مل ةعماجلا ناب هلع دنع رئاغصلا

 ةيبرعلا ةذللاب باتكلا اذيك باتك ةراتك يف اسس تناك رئاصلا 0

 ينعم



 دشر نبا ةمحرت 4
 ا ا ع ع ع ع ع ع سس لسيدي رح سيسي حس ع

 قرنا دخلا

 36 دشر نبا فوسليفلا ةمحرت يف مي :

 هتايح ثداوح مآ اهيفو 3 . ظ

 هكسس ع جه ثنو دع لك »ف ورسشس لس 5 أ

 .٠

١ 

 دشر نبا رس ا

 لكلا ةيسأ ليبق نم « سادنالا » مما « اينابسأ » ةريزج هبش يلع برعلا قلطأ

 دالبلا كالت خيرات انلصف دقو ٠ ةينابسالا يلاقالا ثرم ملقا « سلدنالا » نال هنم ءزجب
 ةنلانلا ةنسلا نم لوالا ءزلا نم ةحنص نيرشع تقرغتسا ةلب وط ةلاقم يف اهل برعلا تف

 هيلا ةدوعلا نم ٌةدئاف الف ةعماجلل

 )00 دلل ر أ هد !سسعا دقق. نيل دنالا كيس رسألا ربك أ قم دشز نبا ةريما تناكو
 اة ود ومو بعذملاىلام دجلا اذه.ناكو ٠ ةنطرق يف ايضاق كراك يذلا دشر نب

 هئاتفئسال نودفي ةارمالاو سانلا ثراكدقف ءاضقلا يف اما ٠ ةسايسلاو ءاضقلا يف يظع
 يف ريبكحلا عماجلا يش نارفلا نبا عمح دقو ٠ برغملا دالبو سلدنالا ميلاقا عيمج 9

 لقن' دقو زيراب ةبنكم كبس نآلا دوجوم يطخ باتك يف يضاقلا اذه ىواتف ةبطرف
 ظ اودجو مهنا باتكحلا اذه اوملاط نيذلا لوقيو ٠ اينابسا يف روتكيف ناس ريد نمةبيلا
 | كلذ ريغوةعي رشلاو ةفسلفلا نيب قافتالايف هديفح فوسايفلا دشر نبا راكفال ساسا هيف



 9 دشر نبا ةمحرت

 يفةينابسالا يلافالا ضعب ةروثدعب هناف ٠ اضياريبك ناش اهيف هل ناكدقف ةسايسلا يف امأو

 نيب ةطساوناكف ٠ ناطل املا اهتءاط مدقي و (شكارم)برغملاىلابهذي ناهيلادهع هنمز

 04 زاج ) داليلا ل ارم ماعيف كلذو ( ىرخا ةرم يو ٠نيبلا تاك حالصا يفنيقي رفلا

 ايقي رفا ءىطاش ىلا اينامسا نم نيييسملا ضعب لقني ناب اهناطلسا حصنو برغملا ىلا ضيا

 ةرما 2 ىلع ريغب ناك ىذلا براحلا سفوفلا نودعاس أون منال برغملا دالب 5

 ىراصن نم قولا لقنو هتحيصنب نراطلسلا رسف ٠ ههجو يف ليبسلا نودبيو ةرملا دعب

 ض برغلا سلبارط ؛يطاوش ىلا نييلدالا نيينابسالا يأ سادنالا

 وعلو 6 ”دجلا » دشر نبا ٌةرسانع مهمالك يف ىذاقلا اذه نومسل نوخرولاو

 «٠ نبالا » ةبطرقءاضق يف هابا فلخو ١ 178 ماعيف يفوتو 5 ماع يفدلو يذلادمحا هلي

 نم غلب يذلا ةمحرتلا بحاص دّشر نبأ دمع دياولا يلا ميظعلا انفوسليف وبا وه نبالا اذهو

 « ديفملا » هنوه# مهو ٠ ماعلا يف وطسرا غلبم ىنيثاللا لشنلا دنع ةربشلا
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 0 ا

 يف سردو (ةيحيسم ١١757 ) ةيرجش 5١ ةنس يف ةبطرق يف ةمحرتلا بحاص دلو دقو

 لا ف توهاللا ةلزأع يالسالا نيدلا يف وهو مالكلا معو لوصالاو هقنلا هرغص

 نب ركب لاو ةّرسم نب ناورم يلاو لاوكشب مساقلا يلا نع مولعلا هذه ذخا دقو ٠ يجيسملا
 راسا هي زامل كادوةيع سندنالا ءابقف معا مو زيزعلا دبع نب رفعج يلاو نوع“

 ةيغرب لبقاف كلذب فكي مل معلا يف عسوتلا بحو ةقيقملا بلط لع عوبطملا هلقع ثرا
 يبا نع بطلا مدخا دقو ٠ ةفسافلاو تايضايرلاو بطلا سرد ىلع ميظع طاشنو ٌةديدش

 ةفسالف لظعا اجب نبا كلا رع ضيا ذخا هنا ىلا بهذي نه مهنو ٠ نوراه رفعج
 دشر نبا نا ىوس هيلع ليلد الو تنشب ملرءالا اذه نكلو ٠ دشر نبا لبق سادنالا

 ةياعرو ماراحا لكب ريبكلا فوسليفلا اذه نع - ٍِق ماكتب ظ

 ليفط”نب فوسليفلا نيبو هنيب ناكو هرصع ءالع عيمج يي راص دشر نبا بش الو

 ناطلدبلا لج الو اهم اوغبن نيلا'ءامالاب توها قلاوهز' ىب ةرساب لشن او 1
 تالاط اديب تيوقف مهتلمح نرد ره : نب ناورم وبا يطا ناك هئايطا نم دشر نبأ

 يرشبلا مسجلا ضارما يف « تايلكلا » ليملا هباتك بتك امل دشر نبا نا ىتح دادولا

2 



 دشر قبلة | ْ

 حنس ل ب رح ري ع خس رح رح مسيره ريح لعيب حا ب ميسي سي سس رس رعي ع سرس :هيرحيم تمت هي ساشا

 فصو يا « تايئزجلا » فس 0 0006 4 عز نباةفيصر ىلا بغر ماع هجو 5

 هأممو ل 3 نإ 0 صاخ هحو ىلع ضارءالا ووو ضرع ضرع

 ٠'بطلا ةعانص يف ةلماك باوك اهيباتك ةلمح تناكف « ريستلا » غ0

 7 ا

 اهدابطضا 5 كفالا ا 5 رص

 يهذ رصع

 ىلع عوبطم ناكم لك يف بعشلا نا كلذ ببسو ٠ بعشلا بز وبن"ههركي يذلا بزملا
 ه1 راق اذه ن 2 دلو لاملاب وأ ملعلاب ١ لاكمال كالذ ناكومعا وس زابتمالا"ضغب

 كب ا 1 0 رشدلا اهزغ لق يلا ةيداملا لع اوقلا ضعب ن 5 قوسلفلا" 2

 0 ىر , الو ةيحورلا هدام ءلا هذه موفي ال بعشلا ْن | مولعمو 4 قحاو حورلاب ةدايعلاب

 عفر آلاموري نه ّك لا رفكلا وزعي كالذلو ٠ هل 8 4 اهداع هءاو يتلا ةدايعلا ريغ هيقيقح

 عبصأ ديق اهنع

 يذلا نراطاسلا ىلع ة هفقوتم داس وأ حالص ند ةمالا لاح كذاك كلذ ىلع | و

 اذاو٠ كيق لك نم معلا قلطا لقعلاو ملعلاو ةفسافلا راصنا نه ناطلساا ناك اذاف 5 ٠

 نم دويقب ملعلا دكيق قيقملا بعشلا ريخ همه نا نود بعشلا ىدإ ةرهشلا يبي نم ناك

 بعشلا كلذ ىلا اقلزت ديدح

 دجي هدجم ىواس ميظع' ةفيلخو مكح ناطام اد نا نيلدتالا لحاف دنلو
 فيس هرشن يف بغار معال بحب الجر ناك هناف ٠ مَكَلا وه ةفيلخلا اذهو ٠ ديشرلاو نوماملا
 0 ٠ ةثيدحلاو ةئدقلا بتكلا عج ابك ضرالاذ اطقا ىلا هلسر لسراف هدالب

 ٠ اهدالب 2 مث ارق 5 ليق س ادزالا ف 2 أرق 058 ةلاوماشلا عالع | فاي ينااب :جإاا

 ل ةيلعلأ ببكحلا هل نوعاتبب سانا ةرهاقلاو دادغب و "قشمدو: ةي ردتكسالا يف هل
 بتكي ينابفصالا جرفلا ابا نا اموي معم دقو ٠ هيلا اهنولسري و نامثالا ىلغاب ةئدقلاو
 ل هيلا لسريل راند فلاي هيلا ثعبف غياب ءلا رعشلا ت ارادز 6 كب 7 بات 72

 رصق راص دقتلو ٠ قارعلا يف هتءارق لبق سلدنالا يف باتكلا اذه ىرف كم ؛ هدام ةزيسأ
 ظ ءابدالاو نيرإحلاو نيخاسنلاب صاغ لمعم نع ةرابع معلاب ةئظعلا ةيانعلا هدو محلا ظ
 ا ا
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 ١١ دضشر نبا ةمحرت

 0 نم اهلقن ديرا اذاف فاتك تلات نا هتشكم 2 ناكو ٠ نيدراولاو نيرداصلا

 امل سرابف ةباثج نام 44 بتكلا هذه نيب ناكو ٠ رهشا ةدع كلذ قرغتسا ناكم ىلل
 باسنالاب سانلا لعا نم محلا ناكو ٠, .هناوتع ريغ باتك' لك نه.سرابملا هذه يف 0

 ءا ةقرو ىلع نكي 7 تاككلا علاطي ناكو ٠ هعلاطو الا بايك كري مو مجارتلاو

 ناطقا عيج ره ةرصق ىلع نودفاوتي اوناك نيذلا بدالاو معلا لها ةثداحم

 شلل ينلا مئاتنلا عدبا نم ةحيتن ىلا يدا بدالاو معلا ىلا فارصنالا اذبهف

 أ سلدنالا يفاوملاصت نييجيملاو نيمسملاو دوهيلا ةثالثلا رصانعلا ناف :مالقالا اهركذب ”منرأل
 ١١ بابسانم مهنيب ناك ام لكل ازا املاصت ةيسادنالا ةنطاسلاو ةفسافلاو علا فنك تح

 1 ىوقاأ 2ر» ضعبب امضعب رصانعلا كلت طالتخاو ليما نسا دنالا اوك ناكو .٠ ءارهشلا

 | ضرا فيس نويينسملاو نولبسملاو وبيلا راصق ٠ ليلجلا ملصلا اذه ىلع تدءاس يتلا لماوعلا
 دحاو باتك خس يف < يروسرديو ةليملا ةيبرعلا ةغللا يثو ةدحاو ةغلب نول“! سلدنالا
 | ذئمؤي ءاشنف ٠ دحاو فقس تحت يملالا ملعلاو ةيملالا ةفسلفلا رونب ةرانئسالل نوعمتجيو
 ْ هنم مظعا وا نمزلا اذع عئاسأب 5 ناك" اع 0 عاستو لهاست ةياموملا رصانعلا كالت نيب

 | في كارتشالا ىلع اهلك اهعاتجال رشبلا فئاوط نيب لوح تناكينلا زجاوملا تطقسو
 || يت نا ةفسافلا صاوخ نم ناف بج الو كللذ"يف ةبارغالو ٠ ةيناسنالاو ندا

 | نوعلاو فعضلا اذه ثرا.ذالا ىار ىتمو ٠ هلوح ىتلا ةيدبالا ةلظو هزجعو هفنعض ناسنالا
 ْ ةقيقطا فراب داقتعالا كرثي هنال هدقنعمو هياأر ىف نا ةلماست 0 ريصا ةانظلاو

 اهيفةيناسنالا ةمدخو ضرالا هله حالصا ف همث رصحش كئيحو ٠ هلحو هذب ف ةروصو

 ا ملظلا ةقاآب اهريمدتو ماسقنالاو قاقثشلاو لوملاب اهيئاصم ةدايز ند هدب ماع هدو ىلع

 تافاآلا يقا يف ينلا زايخنالاو

 يللا ةفيلخلا ةافو دعبف ٠ اليوط اتقو مدي مل يبهذلا رصعلا كلذ "نا هافسا او نكلو

 ”هنم بصتغاو روصاملاب جالا هياع ماقف يارلا فيعض ىفناكو ماشه هنبأ ىلاومالا ىلا

 ءالعلا دابطضا دع عرش ماشه بزح فاعضاو هشرع ةيوقث يف هنم ةيغرو ٠ ناطلساا

 2 عمجو اهيف ءافلخا رصق طقساو ةفسلفلاو ]علا ةمجاع ةيطرق رصف ٠ ةفسافلاب نيلغتشملاو

 30 .رط”وا ةيطرق تاحاس يف تقرحاف صاو ةكلدلاز ةيقطنملاو ةيفسلفلا بتكلا لك

. 
 | يف هتاقوا فرصي كراكو ٠ هنع ىورت يفلا تاكتلاو هتافو و ةئدالو خي راتو هبساو فلّؤملا



 دشر نبا ةمحرت * ١
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 قاوسالا يف اهضعب عيب دقف ةنيمشلا ةبتككلا كا قد را كك ابان يو . اا
 هسفن ةيخ ةفسلفلاو ملا لغتشم لكرذئموي حبصاف ٠ نادللا يفاهضعب قرف'و نامثالا سباب

 ثا يلطيلطلا كييعس خرءو ما يور لدقو٠ هئاقدصا نشل نع ىح تاما لك نع هيمكو |

 كالم” ىلع ةببشلا ءاقلاو هيلا بعشلاو ءابقفلا ةلاّئسا ىوس كالذب دصقي مل روصنملا بجاحلا ْ

 ءاهتعي ريس اهتنس نعديحولا مفادملا ةباثع ةمالاىدإ ك4سفن له هشرعوه يصنغا يذلا حلا

 ٠ لعن "در هولي نا رب ال طي رفن وا طار 1 هكا نأ ةايحلا هده يف رودقملا ن م هنأ ريغ

 6 انآ .ةاطخا ىف نومدملا ىجاملا رصن ةفسلفلا هزكي ناك يذلا تريلا نا. 5 هئاف
 عارض مع اللا 1 0 :ايئادعا ةمواقأ اهءوابدا و ةمالا ءالع مموأ هبي يذلا بز هن

 اي امرا ندو ٠ . ءال و و ةراتو كناوال ةيلغلا 11 0 ةراتف اهلفاساو ابيلاعا نيب معاد

 2 ىلوالا ىق ةارحا ىلا سادنالا يف نيدحوملا ةلود مايقو نيطبارملا ةلود طوقس 5 بيلا بسلني

 ما ثداومحلا هذه دعب ماق كالذلو 8 ةفسالفلاو ءالعلا مدارطصاو ةفسافلاو معلا ب بتكا

 ةفيلخا وهريمالا اذهو ٠اهعاونا ىلع بنكلا حاباو اهلاجر برقو ةفسافلاو علا مح
 راو اجي نباورهز نبا مهو رصعلا كلذ ةفسالف مظعا هطالب يف يف مهجاف»٠ 20 1

 ا نباو كيفظ
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 ( داليإل 1١6 ) ةرجغلل 48 ماع يفو ٠ بابشلا خرش يف ذئموي دشر نبا ناكو
 سرادملا ءاشنا ىلع روك ذملا ريمالل !ًدعاسم اهيف ماقاو (شكاسم) برغملا دالب ىلارحيلا ربع

 30) راك1 ناك يذلا فسوي ريمالا هنلخ نماوللا دبغ ءافو دعبو ٠ معلا حابصم ةراناو

 ةلزام ىمسا 230 هوو هيلا ليفط نبا فو ايفلا ناطلسلا اذه برقف ٠ هرسصع 2 لع

 ناكو ٠ رصعلا ًءانع ربشا ريمالا طالب ىلا بذجو ةصرفلا هذه ليفط نبا مثتغاف ٠ هدنع

 كلذ صق دقو ٠ ةفيلخلا نأ ليفط : نبأ هبرقف ليفط نب ا ءاقدصا صخا 0 دشر نبا

 ٠ هتصالخ ام لاقف هتذمالت دحا ىلع هسفن دشر نبا

 ا ادتباف هساجم يف ليفط نبا تدجو نينمأوملا ريمأ ىلع تاخذ ا[

 هنافريمالا اما ٠ هقهتسا ال هانثكيلع ىنئاف لضفت دقو اهدهع مدقو يت رسا فرش ريمالا دل
 :لاءوسلا اذهب ثيدحلا جتتفا يت رسا مساو يبا مساو يعما.نع ينلاس نا دعب و "يللا تفنلا



0 
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 لذي دشر نبا ةمحرت

 اذه دنع لجّولا يناخادف ٠ ثادحم ما يلزا يدق وها ٠ نوكلا يف ةفسالفلا دقتعي اذام
 امو ةفسلفلاب تاغيشا يئنا تركناف "٠ باوملا نه صلخن ال اًرذع ا يلع لاءوسلا

 يبارطضا ريمالا ىار الث يتب رج ىلع نينم»وملا ريما عم قفتا ليفط نبا نا الاع تل
 نوطالفاو وطسرا هيف هلافأم لكى ورف عوضوملا كلذ يف هثحام راصو ليفط نبا يلا تنفتلا

 تي يننكلو رذئنيح يسفن 1 اطاف . ابيلع نيلكتملا دودرب اهفدراو ةئسالفلا نم اهريغو

 ىلا نّيعطقنملا ءالعلا دنع ىتح اهدوجو ردن ينلا ةركاذلا ةوقو ءاكذلا نم ريمالا نم ادب امم
 عوضوملا كلذ يف يع غلبم ىريل هيلع ينأرج مالكلا نم غارفلا دعب هنا م٠ لئاسملا هذه

 «بوكرال ةبادو ةينس ةعلخو لام ينم هسا نم يجورخ دعو ٠ ملكنا تال ت'اركحاف ٍْ

 حجرالاو ا فسوبي ريمالا طالب ُِق نيبرقملا برفأ نه دشر نبا راص نيملا اذو نمو

 ضعب يور ذقف ٠ كلذ يفريمالا اذه ةبغر وطسرا ةفساف حرش ىلع همادقا يف بسلا نا

 1 8 رام نم ٍففاتي و وطسرا ةئسلف نر حش نينم ءوماريمأ مويلا 0 يفنا

 اناف ا ماهفالا للا ةبيرق الميل نيكلا هذه حرش و كوع موقي و دود *ننا ُّك لاق دقو

 مدقاف ٠ سردلا ىلع ةدارالا ةوقو مهفلاو ءاكذلا نم كيف هفرعا اه كلذ ىلع رداق كنا يزا

 0 ريمالا ةمد> ىلا يعاطقناو ينس ربك ىو ”هنع يش يلدعقي الف انا انا : ليخلا اذه ىلع

 اذهو ليفط ا هيلا ىباعد يذلا نيمعلا ىلا تعطقنا نيملا اذه كئنمو « دّشر نبا لاق

 ش وطسرا ةفسلف حرش ىلع يءادقأ يف ببسلا وه

 دق هحاولا نكن ل دشر نبا نال ناءزلا كلذ يفرصعلا ءالع مظعا ليفط نبأ ناكو

 ةفسالفلا عيمج نا : هتضالخام هبككا ضعب يف ليفط نبا لوقي كلذ يفو ٠ دعب تةدتشا

 نولازي ال مهناف نورصاعملا ةقشاللتلا ا هرايغ قش نع اورصق لق يب نبا كعب اوربظ نيذلا

 كح مهنردقم يلغ محلا ناكمالا ف سلف ”دعب مدشأ اوغلمب ا مهنا اعو سردلا رود ف

 احص

6 

 ) 4 رن نإ ر هدأ طضأ ءدب ودك «ناان ةعف

 5 ه ماع ىنف ٠ فسوي ةفيلخلا طالب يف ةعفر دادزي دشر نبا دخا نيملا كلذ ذنمو
«6 

 ؛اراابابلا حرش نم غرف ةنيدملا هذه يفو ٠ ةيليبشا ءاضف يلو ( داليملا )١1١15 ةرحبلل ||



 كارا هجر 00
 رسب سيسي سمر سم سم حس سحب بس ني سري لب ل سب سي ل رع سب ب حب ل رس ب ل لح ل ل يسم ليي يجب ب م ب سم سس سس سعر 9 سد حب سي سي سس حي سس

 12 دعب رهو 000 هنال طلغلا نم هيف عقو اع را ناويحلا ءاسفا تاتكا نو
 ءادب هنا جرالاو ٠ ةبطرق ىلا داع (ما 111 )ه ه1 ماع يفو ٠ ةبطرق يف ينلا هتبتدك»

 دقف لب وطلا حرشلا تمدقث يتلا حورشلا اما ٠ءوطسرا ىلعلي وطلاهحرش ةباتكب نوحلا اذهذنم |
 000 ةكرانعبا ناكو ٠, .هئفسلف باب يف كلذ ىلع مالكلا دروس 6 ل ةزيجو لاك

 « ىطس جل اريصتخت «, هب امك« ف لاق ثالذلو «٠ فيلاتلا لماعو ءاضقلا يف هيصنم لماع نالماعةتايح

 كالذب دارا دقو ٠ يشف ع هانا كَ هنم جرخي ذدخاف هلزام رانلا تلصتا هل همشل هنأ

 فيلاتال عاطقنالا يلع هتردقم مدعو هتنو ىيض نع ريبعتلا

 سادنالا تريب دالبلا يف لاقتنالا هيلع بجوت ءاضقلا يف دشر نبا ةفيظو تناكو

 ٠ ةيليبشا ىلا لقتنا ١١15 ماع 4 ء) برغملا يف ناكماا 7 ماع يف ف ٠ برغملاو

 ليفط نبا ناكم صاخلا هبيبط هلعجو برغملا ىلا فسوي ريمالا هاعدتسأ ١187 ماع يفو

 راصو هدجو هيبا ىم 0 يف كئهوي دشر نبا سال ٠ ةبطرف يف ةاضقلا يبضاق بصنم هالوو

 ْ - ةلزطم يبسا يف
 ةفسلفلاب لغتشي ناك هناو هلعو هدجبالا قتري مل دشر نبانا مدقث ام يف ىرت ”تناف

 مل هيديطغشم نا لاقي كرا اذا مب سيلف ٠هدعبو ءاضقلاو ةفالخلا طالب هلاصتا لب
 يلوتدشر نبا ناف ةفسلفلاو ءاضقلا نيب لصفلايف مهتبغرا ءاضقلا هيلوت نيح الا هودهطضي

 هغوأب نويح دابطضالا هيلع عقو [غا و9 كل هدهطضي نا نود 0 دهع 2 ناهز ءاضقلا |

 ةحفصلا عج حار ( داب طضالا كالذ يف بيلا وه 6 اوس نود ىسلعاف 9 هيه ذل ةلزاملا ةلودلا يف

 ) ةيشاخلا ىف ا ْ

 0000 ل رقع ةنلخا ىلا رمالا ىبتتا فسوي ريمالا ةاقو دعبهنا كلذ نائيو
 ضعب فرصي راصو ةعفر ىلع ةءذر دشر نبا ةلزنم دازف ءالعلا يبت نمريمالا اذه ناكو

 هعفر ةفيلظا سا رضح اذا دشر نبا ناكو ٠ ةفسلفلاو علا يف هتثدامو هتسلاجم يف هتاقوا
 يخا اي عهسنا : هل لوقي ناب هبطاخيدشر نبا ناكام اًريثكو هيب رقم برقا ىلع ةفيلخلا
 2 ءذدلا ءاربكلا عيبج بلكات كاذلو ٠ ةدحاو ةبترم يف ةفالخلاو علا عضي كاذب هناك

 هب ةياشولا ىلع ا نيزاتملاو زايثمالا ةهارك رك *اد نم نيذلا ءالهجلاو مهيلع مدقتي |
 نيمدقتابا مولعو ةفسلفلا طشني و ةقالظأب ضرعيو ن , ارقلا دحج هناب روصنملا ةفيلخلا ىدل

 ظ ىمالسالا نيدلا نم لاق

 . ةب راكم ىلع مزع الو٠ الوا اهنع اف روصنملا برض تاياشولا هذه دشر نباب تيشو الف



 يم ب ع ع م ل رع رع رم ل ب جب ب ل ل ع م مج م لح يجب حج جسر سمح سس

 ٍ رذئمويدشر نبا 21 برملا كا هراسم لبق هعدويل دشر ل هيلا ىدتسا عساتلا سوفلا |

 ا ىنتدح 0( هفرح هص) لاقف ريخلا اذه ليصفت ةعييصأ يبا نبأ دحاركذ لقو ٠ داش

 00 هتاود ٍ - وصلا دنع 5 دّشر نبا نأك# لاق يحابلا تاور 01 يذاقلا

 شافلا ورع لا ه>وثم وهو ةيطرشب روصنملا 0 الو اك رصانلا هدإو نك

 ١ هفراجأ هدزنع رضذح الف دشر نإ ديلولا ابا ىعدتسا ةئاوسمحو نيعستو قدح ماع ف كالذو

 دحاولا دبع دم وبا هيف ساي ناك يذلا عضوملا هب ىدعت ىتح هيلا هبرقو اًريخك امارتخا

 ناكو ةرشعلا نم معبارلا واثلانلا وهو نمؤملا كبع بحاص )9 ينانهلا صفح يلا خيشلانبا

 دحاوأ اديع قزررو هدنع هتازام مظعل هتنبأب ه>وزو روصنملا هرهاص دق دحاول ادع لم 23 اذو

 اا را نبال روصنملا برق الف ٠ ةيقب رفا بحاص نال وقف" لع هعما بأ اهئم

 || ( هنورظنني يا ) هنورظني هباحأ نم ريثكو ةيلطلا ةءامحو هدنع نم جرخ 5 هل داح هيناح

 (| ناف هب ءانلا بجونس امم سبل اذه نا 0 لاقف هيل ا دنع هتلزأب هوكنبف

 أ| تاكو ٠ ةيلا يئاجر لصي وا هيف لمءوا 200 قير
 |( ضعب رما (كأس جرح الذ ةلخقب ردات نينمالا نيمآ ناب هيلعاوعتش ةكاطا 000 ١
 || ىلإ خ٠ ىلا ةقواسم مامح خارفو مك اوعنصي نأ مل لوقو لشن ىلا يف؟ نا همدخ

 || دقو ٠ ةعبيصا يللا نب 00 « هتيفاعب مهبولق 0 كلذ ىلا هضرغ ناك اذ مهبلا

 || ىدل ماركالا نرم سلجم اذه يف دشر نبا هيقلام ىلا هتراشا دعب ناثر فوسلملا ل
 || دسعراثا دق ىلإ ذه يف ميظعلا ماركآلا نم دشر نبا هلان ام نا يف بيرال » ةفيلخلا
 ْ هتايح مس يذلا داهطضالا نم كالذ دعب هباصا ام يف « وكلا بيسلا » ناكو هيلع هئادعا

 14 هرم ند ريحا عبدالا تاونشلا ُِ
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 دابطضالا نايسأ

 ٠انه اهركذن نو هدب دعف ماركألا كلو كعب داهطضالا اذو بايسا اما

 ا يح ياي ضاصتخلا» ةنكن تنس! نه راض ال كان اكوا ت1

 ٠ هيخأ ةفيلمخلا ىلع يعاب ا ناك دشر نبا نا تالذ نم ربظيف « ةبطرف ياو رودللا

 ذيل لاذ نا هيكت نابسا ني نأ لاقي ههضن اظهو شيا يرامنالا ساس ١

 ب

 ٠ْ فقواف ٠ هطخغ دحأو كلذ 5 «رب ربلا كلم : كنع ةفارزلا سا ارو : 4 ل يل تانك

 فين



 دير نبا ةمحرت ١

 1 يم يس ا ا ب ب ب ا عب رب ع ع ع ع م ع سى سس سس سم

 نوكشاَ) يلوصالا هللا دبع وبا هقي لص سلججلاب ناك نا قفاوف٠ همد كفسإ مهف روصدنملا هيلع

 "تعم ” قمحلا ىلع مدابكلاب لمع علا مر 2 ِق ىرح لق ناكو لاقف ) هوم ”دعب

 كك دشر نب ا لاق م ٠ ملسملا لتق ِف امنوزيحي و مردلاو رانيدلا ُْق قححلا ىلع ةداهشلا

 يف روصنملا اه ماو 0 ف كلذ نسغصاف 4 نيرالا كلم ” دنع ةفارزلا ير :بنعك"

 « هسفن

 ليس كلذ يف ًاعبتم «ربربلا كلم » بتك دشر نبا نرا ركذلاب ريدج وه امو
 ٠ مهيلا ف”ريفلزأملاب ةضدؤملا ميخفتلا باقلا نود طقف مهئاوم " كولما نورك ذي نيذلا ءايلعلا

 اينابسا)برغملاو سلدنالاك لم هب دو.هقلاف « نيربلا كللم » يلوصالا هللأدبع وبا لوق اماو

 ليمح صلت هنا بير الف ٠ رحبلا نم اهنيب امو ( شكارمو
 هاور 5 اذوهو ةئور ريغ نه فوسليفلا اذو نه ترذدب ةك اقرا بايسالا كات ندد

 ةلوانمو هيلع ةءار ة هللا همحر ينيعرلا ن ندا وب | خرشلا يف ::لح »” لاق كلذ نع يراصنالا

 دشر ناب 0 دع دمع ايا وزي يعي ١ لصتا لو 0 لاق 0 نه هتلقنو هذ نم

 دقو هللا همر ينت دحو : هاضقتساو هم كتساف هدم ء ىظحو ةيط رد هل ضق مايا فسافتملا

 يذلا اذه ثرا ٠ لاقف ةعيرشلا ةداحم يف ”ماوطلا نم هل امو فسلفتملا اذه ركذ ىرج

 ىلع موضولا ءام رثاو ةولصلا ىلا جرخي هار 0 فار هر ناكر هل

 ف عاش نيح كاذو 5 تاتلفلا ىب ظع" شو ٌةدحاو الا ةَتلِف 0 0 ا ٠ هيمدق

 ةدااكلت ف اذكو انك و ِى 0 هئاع اعز نا ةمجلللا ةئسلا ىلع سلدنالاو قرشلا

 تف قافنالاو ناريغلا اوذْاو هنم سانلا عزج دمشا ىتح كلذ ضافمساو ٠ سانلا كلهت

 كاذذا ةبطرق يلاو يعدتسا دالبلا قبطو اهب 00 انو ٠ حيرلا هذهل ايقوت ضرالا

 ناشيف دودنب نباو ذئموي ةيطرقب 3 وهو دشر نبا مهيفو كلذ يف مهضوافو اهتيلط

 0 ريكلا دع دمع ويا انحش ل 000 تاريثاتو ةعيمطلا ة هه> نم جرا هله

 هللا كلها يتلا يرلا ةيناث يهف رك 0 ص نا ةضوافملا ءانثا يف تلقف 2
 و د در 3 ل ىربناف لاق ٠ اهكاله -. 2. اهدعب 1 عت اذار داع موق اهب ىل !اعت

 5 طقس « مهكاله باس 00 0 داع موق دوحو هللآو 0( لاق ن اق كلامي

 , بيذكتلاو رثكلا حي رص نع الا ردصت ال ىلا ةلزلا هذه اوريكاو فك”رارضاحلا يديا

 . لوق ىهتنا « هفلخ نم الو هيدي نيب نه لطابلا هيتاي ال يذلا نآرقلا تاي هب تاجا
 0 هفرج يراصنالا



 ١١ دشر نبا ةمحرت
 و م م و حل

 بضغ هركذ دعب هفرب هصن اذهو روصنملا بوقعي ةريس يف ىهدلا هاور ام كلذ نمو
 نمم موق نا م «هوربظي ملو هيلع مهقنحا اماذه ناكق»لاق ٠ «رب ربلا كالم» ةااسم نمروصخملا
 ( روضنملا] تسوي يلا دنع هب اوفس ةمشكلاو تريلا ف ةءافكلا هعم عذب و هرب 0

 58 اح هطخي هيف اودجوف ( ةيفسافلا هصيخالت ديري ) صيخالتلا كلت ضععب اوذخا ناب

 هاعدتساف ٠ اذه ىلع فسوي ابا اوفقوأف « ةيلاالا نأ ردزل انا ربظ دق » ةنسالفلاضعب نع

 هللا كرغل ( فسوي وبا ) لاقف ٠ كئاف : اذه كطخا هل لاقو ةبطرقب راكلا 2 0
 (اذك) نابع هجارخاب رما مث ٠ هنعلب نيرضاملا رماو هبئاك

/ 

 ْ ' قيلقلا هركت هريبكلا سفنلا

 هيننو فوسليفلا ةيكامم

 الا ميظعلا ماركالا ثالذ دعب ميركلا انفوسليف ىلع ٌريغتي مل ةفياخلا نا رهظب كلذ نْف
 قيلقلا ىلع هعواطت قوسايفا] سفن تناك ولو ١ ىبلثلا “نع فوسلبفلا دعت دال

 سفن يف ليزي كرا ةذحاو ةملكب اًرداق ناكل ءارمالاو كولملا ىضرا اساّتلا يناذتلاو
 يننالا ٠ يالو» يب < إ[ءيضغ اذا : هل لوقي و القم هيئاي ناك هناف ٠ ءايجل رثا لك ذل

 «رب ربلا كللم » هتيم“ يئنا اومحز منال م ا سلا نم“ خبل ىلع « ين ااي » هوعدا

 كا ين ةيومسلا مارجالا ةيهولاو ع 1 ف 1 م أ نومسأي منال م ا

 ي ديسوف 0 ةيناسنالا يف ىف 3 | بسوي ناك اذ ١ يدلو م لوالا تناككاناف 2-300 :

 ذا عال و ٠ ىلع 0 ارا وبف 6-5 هللا ظفح يفاغلا ناك اف : ةرامالاو ةفاللا ف

 يشك هيف ديا ناك ناو 6 يسفن لءجاف ريربلا كللم يتفيلخو يكلم يعمسا فيك
 ةكلسا م هرم :لوا انآو ةقسلقلاو ةعب رشلا نيب قيفرتلاو عملا يف يتبغر ىلع هكدا
 ها ىبيي ابا ينمزالا لع يالوم تضغ ناك ناو 4 ةعيضرلا اهتخاو ةعيرشلا ةيحاص »

 ع قيم قنا عت را اليو الو اعف ص يلوو ىبيي يبا قمع يلو هنا ا زعأ م وهن

 ام لك هسقن نه لاز ال لوقا اذهب ةفيللا بطال فوك نا كارل 00
 سرد يف هرمتفرصي مل دشر نباك اًقوسايف نكلو٠: ءافا نم ذاسحلاو ءادعالا اهيذ هسرغ
 لك" نم *يرب ”هنا انقيتم ناك دقلف ٠ قيلقلاو ينادتلاب هتخوذيشو هنايح - معلاو ةفسلفلا

 ةيلقعلا تال لاي ةفسلفلاو ملعلا باط ريغ هل ينذ ال ”هناو هداسحو هموصخ هيلا هيسني أم

 أ ا م ا و رح عر



 دشر نبأ ةمج 2 4

 هسفن ةءربت نع عفرأب ةببدالا سفنلا ةمشع نم *يش هل ن 0 رمل دابا ينلا
 '0 اراك رد اضوصخ ايذاَج 0 0 نع الضف اذه ٠ امل ةناها كلذ هنابسحل

 ًةللقعواناش امنه ٌهطحا م نيذلا سانلا نماقولا تأر ىتم ةيلاعلا ةيرشبلاةعيبطلا ن أك٠ هيلا |
 ك1 ىلا نا ىلعا 5 مددعو مددع محتقل نا امل ولحي ابيع ةمواقأ. اهيلع نوموقي

 يف رصنلا ليلكأ هعم لانتاهاف نرق وا ةنس وا موي وا ةعاسيف تلذخو لذخ“ !ذاوناو اهيناج

 يدبالا لبقتسملا
 هيلع هردص نورغوي هداسح كرو ريمالا ىلا فازتلا دشر نبا هرك كلذ ىلع ءانبو

 نيبرقملا ةراثا اجرح ففوملا داز اممو ٠ هعم ةفسلفلاب نولغتشي اوناك نيذلا 3-1-5 ىلعو

 بعشلاو٠ 0000 سلو اهب نيلغتشملاو ةفسلفلا ىلع فعشلا فطاو ء داس+ا كلئلواو

 رباكا عمجي نا بجاولا نم روصاملا ىأرف ٠ مالكلا دب يف هانركذ 3 ىلع ناكم لك يس

 ساجد قمنا اهيرتوا اهلِلَع ف مهأر اوريل دشر نبا بتك مهيلع ضرعي و ةبطرق ءابقف
 : هصن ام ةثداحلا هذه نع يراسالا ىور دقو ٠ كلذل

 ابهناب»و اهدعاوتو اهيناعمو اهضارغا تلوادتو ساجملاب ( دشر نبا ةفساف ) تئرق امل »

 عاتجا دنع نكي ف 3 نيلاطلا كف ايت امبرو ٠ جرخم ءاوسأ هيلع تلد اب تجرخ

 ساّتلافيسلا دمعاو ءاقبالا ةليضف ةفيلخا رث ١ ث ٠ مالسالا ةعي رش نعةعفادملا الا ءالملا

 ”هناب ءالملا في رعتو نيملسملا عماجم روضحلاب هتلود ءاهقفو هسلجم ةباط سماو ٠ ءازإلا ليمج

 وب أ يفاقلا هيلا فيضاو ٠ نيلاضلا ةنعل بجوتسا هناو نيدلا نه قرم ( دشر نبا يا )

 ءامشال مالملا اذه قيرح يف هعم 3 ٠ ما> دزالا اذه يف يل وصالا مدربا نب هللادبع |

 دجلاب ارضحاف ٠ مايالا يلاوت عم همالكءانثأ يفو ةركاذملا سلاجت يف 50 افبأ
 نا هانعم ام ركذو نسحاف ناورء نب هللادبع وبا ينغاقلا م ا 00 20 عماجلا
 بلغىتف ٠ اهريغو رانلاكة راض ةهجو ةعفان ةهج هل 1 0 : نب ال ءاشألا |

 وبا بيطخلا مالكلا ردتباف ٠ دفلابف دغلاب رمالا ناك ىو هبسحب لمع ”راضلا ىلع مفانلا

 ٠ نينموم ادئاقعاو 0 نيدلا نماوقرم ء مهنأ نه « هبرع ها » اع سانلا فرعو جاحح نب يلع

 نبا ) ديلولا وبا رم أ مث ءافلخاو سلا معي نم < لع اوقرفتون كافكا نم هللا ها[ ام مهلانف
 لاق نم لوقل ( دوبيلا نم اهناكس ةبطرق نم ةبيرق ةدلب فو ) هناسلا هك

 ةذيمالت قرفتو 3 لالا نلئابق قتال فرعي ال هناو ليئارسا ىنب يف بسني' هنا

 «!س يديا
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 ةئسلفلا عنمل برغملاو سلدنالا يف ةفيلخملا هرشن يذلا

 يذلا كات |١ 0-0 برغملاو نسأ ادنالا قر هناسلا ل دشر نب أ روصنملا يف 2 دعب و

 لقنن نحنو 0 أهم س انلا 1 لو ابيتكو ةنسافلا عنأ شايع نب هللادبع 1 4م اك هبتك

 هصن اذهو ٠ يف رعلا خرؤملا يراصنالا ن 0 هفورحب روشنملا اذو

 فوُشإ مم اوع مهل رق ةأو٠ ماهوالا روح ٍق ا 6 موثر هدلا فلاس ف ناكدف (

 كوكشملا نوب لصفي ماح الو ٠ مويقلا يملا ىلا وعدي يعاد ال ثيح ٠ ماهفالا يف مهاع
 1 0 قاروالاو اعلا ه ادوسم ٠ ٠ قالخ ن م اهل ف وص ملاعلا ف 0 مولعملاو هيف

 قحلاو ٠اهن ”ازيم لقعلا نأ نوم“ 0 نيلقتلا 5 أم اهيايتو : نيقرشملا كعب ةعب 7 رمسلا| ند

 ناب كلذ ًاقوطو لك اوش أبيف نورس و ٠ 3 7 ةدحاولا ةيضقلا ُِق نويعّشلب 2 ٠ا ماهرب

 0 نمو ةمايقأ | مو ا < مرازوا اولمجيل نولمع رائلا لها لمعو ٠ رانال ميقلخ هللا

 نيطاّيش ءاضيبلا ةوحسلا هله يف مهم ءاشنو ٠ نورزي ام“ اسال ءريغب مهتولضي نييذلا

 لآ مهضعل ي ىحوي 9 نورعشل ف ميهسفنا اللا نوعداي امفا ومد 1 نيذلاو 4 0 رىلا

 نا | لع اوناكف ٠ نوركفي اهو مرذف هولعفأم تراازز 1 ولوا رورغ لوقلا فوخذ ضعب

 هدم و لالض يف دهتجي يلاتكلا نال ٠ باماو هللا ىلا ةعجرلا نع دعباو ٠ باتكلا لها

 0 مهبراقع تب د ٠ ليبختلاو 4 ل ماراصقو ٠ ل طعحلا ٌمدهَح 0 وهو لالك يف

 مه ايم دق رهدل ١5 لاح ىلع مهنم زا ويس هلل ان كل ا ىلا .نامزلا ن م ةهر ١ قاف آلا

 أمو٠ انا اودا دزيأ اللا مه يف اان امو ٠ مهبونذ 00 ىلع نواس منع ى 2 ممدرح 0 ىلع

 كتمان لو اناز ١ امو. 0 ءىش لكعسو وه الا هلا ال يذلا هللا مذخايل الا اولبما
 0 و هز يمس هللا ا ممم 0 0 َُك 1 ىلع موعدنو مه انرظ رادقم ىلع ءمركذن

 لالضلا ف ةروطسم ر 0 لع مهضعبل فقو مني اوغ 6 مهتياع زوفف 0 ار ا اف

 حرصم اهنطابو ٠ هللا باتكب ”حشوم اهرهاط ٠ لامثلاب اهبحاص باك دجال

 ةروص ف 50 0 انه +ىىي>و٠ لطلاب شاعالا 0 نذل“ :: هللا نع ضار ءالاب

 ٠ ةلَوافم امنود بيلصلا لها فايسا٠ مالسالا نطاب يف قف "بدي وو ٠ مادقالل 3١ ل ملسلا

 نانويلا موش نيمدنالا ةفسالف 00(



 دشر نبا ةمحرت 5
 مب مب ب م ب ب ل 700

 ٠ مهناسأو مهمزو ممرداظ ىف ةمالا روق اون مناف ٠ 0 0 هلاني اع يد

 ةتكنو ني دلا نفج يف ىذق وه ام ىلع مهنه انفقو اف ٠ مهناتهبو مهيغو مهنطابب اهنوفلاخيو
 ند ءابفسلا ىدش ثيح مانيدقأو ةاو لا كب هللا ُِ مانذبت ٠ ٠ نيبملا رونلا ةوفص 2 مادوس |

 قحلا ود كنيد نا ًيبللا اناقو . هلأ ىف نينم رماد ان يك هللا يف مانغغباو ٠ ةاوغلا |

 مراصبأ تنمو كتاب ا نع اوفدص دق 1 ٠ نيقتملاب نوفوصوملا ُ كدابعو نيقيلا

 ملو ٠ مراصناو اوناك ثيح مهعايشا مهب قحلاو ٠ مرافسا دءابف ٠ كتانيب نع ممرئاصبو |
 0 نم هدب ظاقيالاو مهتنسلا لاجم يف 0 ماجلالا نيبو لهلق الا مهنيب نكي

 ا 011 اوردر لو هللا ةمكر نع اودرط“ 7 نوهلاو يزال فقوماوفقو مهنكلو٠ 0

 : وم ؟رذح 0 ناوالا ىلع ةمذرشلا 0 ل فو اورذحاو ٠ و مهأو هنع

 بذعياهب يتلا رانلا هءوازخ مههتن نم بانك ىلع هل رع” نمو نادبالا يف ةي راسلا موعسلا

 مع“ هئاولغ يف ردجم ىلع مهنم رثع ىتمو ٠ هب امو هئراقو هفل وم لاه نوكي اهيلاو . 1

 نيذلا ىلا ا 5 الو٠ في رعتلاو فيقثتلاب هيف 0 هثادتهاو هتماقيسأ لييس ن

 مهلاعاتطبح نيذلا كئلوا ٠ نورصنت ال ع ءايلوا نم 0 5ك امو رانلا م 7

 ٠ نولمعي اوناك ام لطابو اولا وعض 5 طمحو راذلا اللا د رح الا ُْق مث نسل نيذلا كاوا

 ىلع مكرفاضت راربالا فئاحص يف بتكي و كعاقصا 1 سند ندب ىلاعت هللاو
 04 و ,؟ معتم هنأ» مكعاّتجاو قع

 ا يخاق مهربأ نبأ لهو يمهذلا رفعج وبا دشر نبا - نيب وكمل روش ١ تأكو

 ٠ رعاشلا سايعلا وباو فيفكلا 8 قرااوبا ل 0 ل أ نيا هللاديعوبا يذاقلاو

 0 ىلا روصنملا يسكو يبد هدلا لاق ٠ دشر نبأ ىنن» 008 دلب يلا روصخملا مافن

 ” راتتلا ىآ] © تيقاوملاو باسملاو بطلا »" يمك يوس بمكلا قارحاب:سانلا ساي
 بتكلا كلت سردي ناك هنا ص كلذ رودنملا لعف لقو ٠ ةيعاّمحالا ةشعملا هب رورضلا

 داهطضالا ٠ نماهبيصي يق 2 لوقعلا اهيلا تذج يفبلا ةعاتلمال نق 2رخا يفخي و ديلا 2

 ةلمعو الع اهدعاوق نوعبتي مهنكلو اهب نولغتشي نيذلا كولإل يقسو
ْ : 

 كنب

 ركذب مثرأي بزملا اذه ءارعث ذخا مهداسح مهس هتذمالتو دشر نبا يف ذفن الو



 كسر نبا ةمحرت

 000-7 اا ا اا اا ا ا ا م ا ا ا م ا ا ا ات 7 0107

 دشر ا

 لمان

 كالذ نمو

 ردشر نرب اي دشرلا مزان ل

 ءاير اذ تييدلا ف تنك

 اهنمو

 هرصن ىلع هللا ا

 هئيغ ىددم يف د 1و ا

 ةدعحتا هلل" دلل

 اهنمو

 مو لك ةحا ةاقملا

 ةقيقح ليقف اولغتشا قطنملاب
 ٠ اهنمو

 انعام تلا هللا ةفيلخ

 هادعإ 0“ نيدلا منيح

 موق يس هللا كعلطا

 1 اوعدك د واس

 هوردزاو عرشلا اورقلحاو

 ايزخو ةنعل 2 مهتعسوا

00 

 اهنمو
 ”هسرغ ندلا مد هللا ةفيلخ

 هفئالخ رم ًالدع لمي هللاذ

 اهنمو

 نيالا ىافم نويدم وللا ويسا تخل

 ”هراغم ىلعت مالسالا 9

 كفلاوت ل لق تلو

 "فلاوت نما مويلا دحن له

 كد نرانزلا يف الع ال
 فلةدوح هلق ناك اكس اذ

 هعايشاو ---- قطا >> ةفرفل

 مهعاضوأاب 2 عضو 8

 هعابتا نه ناك نه د

 قدنزكم هن د ف رفسلفتم

 رقطنملاب 6 الا عنا

 قرم ني ددسلا ف قراف

 اقتف هيف مار كرم لكو

 اقش قافنلاب امملا اوقش

 0 واعلا# ككل يطا

 اقمحو مه : ا

 اتهصو مهل ادعب تلق 9
- 

 ىقبب تم هز اف

ُ 2 
 هّئف رش رش هيقثو يدعلا نم

 هم نك ساو 2 هند | ل

 ”لمءون ام انتغلب دق كنال

 ” طيقب هللا ىدل ىنسالا كك دصقمو



 ا 0 67

 لكلا غالبلا 1ك ملم رةقرف ذخا يف 00 ا

 ” لش: دئاقملا يف ”ىغ ران امل . ةعتف.قينطلا ”نيدلا ىلع اوراثا
 .لاهتي مهيزخ نم قل ه>وو 6 اربي” سانلل ”مهتما

 لمافاذفو رعسلاو مهبث؟نعو مهنع ثميلاب راطفالا يك تزعواو

 ”لثقا سفنال يزيخلا ماقم نكلو مهيلا ”قايتشا فيسال ناك دقو
2 

٠ 

 كالذ دعب هنع وفعلا

 هتافوو

 ام مظعا » لاق هنا دشر نبا نع لارطق* نب نسحلا يلا ا املا كر د ظ

 7 داوم تناحدقو ةبطرتب | دعم هللا دبع يدلوو انا تاخد يا ” ةبكنلا يف ءىلع ءارط

 ئف فوسايفلا نأ. نه لق ام ىنني لوقلا اذبف « 0 انوجرخاف ةماعلا ةلفس ضعب انل راثف

 لوخدلا دنع هيلع قصبلل عماجلا باب ماما هوبصنو هوكسما اهلها ناو ساف ملا هناسيلا نم |
 ةماعلادرط هيلع ءارط ام مظعا نا ديلولا وبا لاق ا. احح كاذ ناكول هنال : جو رثخاو ظ

 ةبطرق دحسم نم هايآ
 ىلا رودملا رتس دعب هناف - اليوط.انقو ظملا نسح نم مد مل ةنحلا هذه نا ىلع

 ةعييصايبا نبا لاق ايدشر نبال اودهشو » هيليبشا نايعا نم ةعامح هيدل طسوت برغلا

 ٠ هتكتب نيب وكنملا ينعي « ةءاملا رثاس نعو هنع روصنملا يذرف هيلا بس" امريغ ىلع هنأ

 «ءايطالاو ةيلطلا راوزم» هلعجو يبهذلا رفعجاب ا روصنملا مهنم راثخاو مدلب ىلا نويفنملا داعف

 بهذلاكيهذلا رفعج ابا نا » هنع لوقي روصنملا ناكو ٠ مهميلعت ىلعو مهيلع ًابقارم يا
 ٠ هعبيصأ يبا نبا هآور -- « ةدوج الا كيسلا ِق ددز# 0 يذلازيربالا

 ةرجلله 40 ةنس يف يف ون هناف ةنس نم رك ك1 هنع وفعلا دعب شعي مل دشر نبا نا ريغ

 ىورا؟ هسار طقسم ةبطرق ىلا هتنج تلقن* مث (١)برغملا يف نفدف ةنس !/ه رععلا نم هلو

 ءطاشلا ىلا اهلقنت باودلا ىدحا ىلع هتنج ليم رضحو هتزانج دهش يذلا يلرعلا نبا

 اي 2 7 ا

 ةليل اهب يفوتف شكارم يلا يعدتساو هنع ىنع مث » يراصنالا لوقي كلذ ينو
 باب ةنانحي نفدو ريئجد رشاع ةقفاوب ةئام سمخو نيعستو سمخ رفص نم ةعساتلا يسيل

 ا تابعنا ةراقك 2 ةضور يفاهب نئدف ةيطرق ىلا لح” رهشأ ةن الا“ اهحراخ توزغ ان
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 انك كالذ دعب راص يذلا هللاد.ع دم ول مم دالوا ٌةدع دشر نبا فلخ دقو

 ٌةافو كعب اوئِط دشر نبا دالوا أ نعد جئرفالا تاك هآور ئ ىقنب كالذو ٠ريصنلا ةفيلؤلل

 ايناملا طالب ىلا مهيبا

 اما ٠ دكر نبأ اهيف ىف يو" يلا ةئسأا يف راطيبلا نب او رهأز نب كلملا كيع يفوت دقو

 ١ ٌةدعءاقبلا راد نما هاقيسدقف ةجرتلا بح اص اقيدص(١) ليفط* ناو وعز نبأ ناوى وبأ

 ثناك لا حييباصملا كلت سدنالا ضرا نه تءةافظاو ءايلعلا رباكأ مم بهذ 1

 تناك اههقي رط ىنرال ةفسافلاو يعييبطلا علب ةبلطلا ماّتهأ مدعب فعضو ٠ سانلا ريذت

 ٠ رطاخلاب ةفوفحم

١١ 

 هس ردت هقير طو هتذمالت

 سك نيدلا ف غلا الل ”هعنسلف ناب سانلا عانقا هتمالت م راص دشر نبا ةافو دعبو

 وباو كلام ٠ نب لهس نسحلاوب /أو هللا طوح نب 0-0 كمال 7 ناكو لال ءوادعا معز

 دحا ريتشي مل هنا ىلع ٠ مهريغو ناسليطلا نب مساقلا وباو روهج نب ركب وباو ملاس نب عيبرلا
 مدا عفو ا ف أوعشي نأ اوفاخ مهنا اماف ٠ نيس دحال كلذوه دعب ةفسافلا ف منم

 1 انا يفنقت يفبلا ةريطخلا ةعائصلا هذهلن؛دعشسم ريغ اوناك م يما اماو هتايح يف

 5 | دعتسد مدحأ ناكو ذا ٠ مجرالاو ه يفاشلا بدسلا ناك امي رو

 ةوشب 0 ترج اهقي رد تدحو قم ةقيقحلا 1 ا | سانلا لواح اهم هتوص مثل

 ىتلا ةيظعلا ةيبدالا ىوقلا قوس ةقيقملا قدير ُْط امو ٠ يش د ابهحو يف فقي الف ةقعاصلا

 تناكايهم رخلا لوقلاو رملا لمعلا ىلا سفنلا عفدت ينلاو ناسنالا هس ةيناسنالا لك يش
 : ةحيتنلا

 مويلاىلا ةعبتم لازت ال ينلا قرطلاب ةهيبش يبف هميلعتودشر نبا سي ردت ةقيرط اما

 وهو تاقاح تاقلح عماوجلا يف هيلع نوعملجي سانلا ناك دقن ٠ ةيمالسالا راطنالا يف

 د ةباطخطا يا « قينارفنوك ابوروا يف مويلا هنوك#ت اع هيبشاذهو ٠ ميلع سردلا يقلب

 و

 ليفطلا نبا مهضعب و ليفط نبا ابك مهضعب )0(

 الا م ك1 000 راسا. ااا 2



 هتطول ةبح * ردم م يفو يعالسالا ماعلا يف هتريش٠ نايدالل همارتحاو ةقالخأ

 ابيلع هر ةيطرق نب ء هعافدو

 اماو ل ةهازألا ىرتحم 2 اهنا ىلع لدت هتافل ومو هتأيح لكذ دشر نبا قالخا اما

 نييهملا يخر ءوم ضعب صوصخلاب و ىبش بهاذم كاذ يف نوبهذي مهناف نوخر هوملا |
 سانلا مسقنا اب ورواو اينامسا ع هتفسلف راشثناو دشر نبا ٌةأفو دعب هنأ تالذ ٠ نيناللا

 اهضقنب مهنع عفادي مسقو ةفسلفلا هذهب نيدلا لاجر براخي تراك سقف ٠ ماسقا ةثالث |

 كلاي أ كلذ دنع ترشكاف ٠ اهسكردي و اهسردي ناك مهسفنا نيدلا تلاخر نم مسقو

 3ليعا 0 ناكهنا دقتعي 1 موضعيف ِ هتافصو هفالخاو د.يشر نبا ءارا نع ةدليدع

 كراك مهضعبو : 1 اويالا اب وروا ف فرعن' ل هعفسأف "الو دوييلاب 31 هعفالع |

 وب انهاوش ىلع يارس ءأا راثخا هنال اينارصن لب لجسم الو ايدوهي نكي لهنا لوقب
 ىدحا موي تاذ يف لخد هنال ةينارصنلا هركي ناكهنا لب لوقي مهضعبو ٠ رابثخالا |

 كلذاو(اذك ) مهلا نوئكاي موق هرككناب رتل *.. ايفا نولوانتب نوما دجوو سئانكلا

 ةيدوبيلاو ا نيد ةينارصنلاو ٠0.٠0٠٠ نيو 00 : ةرايعلا هذه هيلا اوس

 1+ نأ لع هوججرتم لاق 5 تلدل تتبث وأ تاياور هنع ىوز مهضعب و ٠ دالوالا نيد

 : ةيرسلا يا نييسلار ورم ةجيتن الا نكت مل

 كلذ ىلع ةب وذكم تناكلاوقالا هذه لك نا نايعلل رهاظلا يبيدبلا نم هنكلو
 امنع ىنغ ال نايدالا نا نودةتعي نيذلا ءالقعلا ةفسالفلا نم هللا همحر ناكمهناف ٠ يكلا

 كلذلو ٠ نيهرش نيعاط ءاليح ءافعض سانا يا 1 اهيفرشلا ماد ام ضرالا 1 يف |

 راب هبتك يف حس ام اًريثكو ٠ ةعب رشلاو ةغسافلا نيب قيفوتلا هتايح يف همه ناك |
 بوعشلا ضاهنأو م لا انش حالصال ةرضداحلا قرطلا لضفا نايدالا

 ناكاخ نبا نا لوقتف ٠ د ريدج م وبف هيلع برعلا ير هوم كح اما

 الخ نبا نأ هن من ٠ مالءالا مجارت نم هوبتكام يف دشر 537 مل يدفصلاو
 هناطقف هنع 17 هلآ ررصللا برقس د نماملا عزب تجيب ريمالا ةراطق و ذدق
 الو ٠٠١ ةعي رشلاو ةفسلفلا نيب قيفوتلاب لغتشي ناكو ىسادنالا دشر نب دمحا نب دم

 هبتاكنا عقدا أذه يف اًركذ دشر نبال دروب مل ةفسالفلا خيرات نيدلا لاجج تك |
 دشر نبا نأ 0 دقف يلع نب , دمحم اماو ٠ هجرك ليف دشر نباادع 0
 كلل



3 

 "وه دشر نبا ةمحرت

 قوقملا يف بانك فلا .
 ناك دشر نبا مما نا تيفي ال برعلا يخرةوم ضعب نم يئزملا نايسنلا اذه نكلو

 5 ةفسأفلا ماما ناك » هنأب ديعس نبا ”هنعركذ دقف ٠ هسنح ءانباو هيرصأءم دتع ليج

 لاقو : هتذمالت ربك ناك كشر نبا نأ اجب نبا ةزيس يت ةعبصا يلا نيإ لاكد ٠
 ءاضق اشيا دشر نبا يلو » اضيا لاقو «العو لاك هلم سادنالاب أشني مل »رابعلا نبا
 مل ةميظع ةهاجو كولملا دنع هل تلثة او هتريس تدمحل ثيغم رب دمت ىلا دعب ةبطرف

 لها عفانمو ةصاخ هدلب لها محلاصم ىلع اهريصق امنا لام عمج الو لاح عيفرت يف اهفرصي

 دشر نب ديلولا وبا ىضافلا يىراك» ىجابلا ناورم وبا ىضاقلا لاقو « ةماع سلدنالا

 كرباك» ,هيبجرت يف ةعيزطا يلا نبات لاقو ٠.4 سفنلا يوقف ةزبلا ترساتكذ يااا
 لعلبقاو هيف عرب ىّت- هقفلا دشر نبا سرو » يدحدلا لاقو « فالخلاو هقفلا إء يف دوا

 هللا ديبع” نبا لاق دقو « اهيف لثملا هب برضي” راص ىتح لئاوالا مولعو ةفسلفلاو مالكلا ع
 فوسليفلات افل ءوم ضعب ىار هنا ( هتافودعب دشر نبا ةفساف معزو يليئارسأ وهو يناوميم )

 ناك اًرئاز برخملا ىلا يوملا نبا مدق انو. داليمل ١١4 ماع اهيف هتحايس نيحرمصم يف

 6 اينيمرقثموي ناك فوسليفلا نكلو ٠ هتلباقم كطودشو نبا نع لاءوسلا هي مها اه ل1

 يزارلاب يطخلا نيدلا رخن نا اضيايور دقو ٠ هنع هب رئاز عنب ددشم ريمالاو هناسلا ف

 اهيلع رفسألاب هو ةرديكسمالا ف ةئيفس ”ج ايانادقر 0 ةرهشا ةرداقلا 2 وهو م

 'رم دشر نبأ هيف عقو امم هرفس لبق عم“ هذكلو هلع نم ةدافتسالاو هتلباقا. برغملا ىلا
 ةؤسلفلاب نيلغتشملا نم ناكمنال هنئع ةلودع ناكاعرو «رفسلا اه نع لدعن دابطضالا

 هبيصي نأ يتُخن انيس نباو وطسرا ةفسلف ف ةريثكا حو رش هلو ةيللعلا ةيلقعلا ادام يبحتو

 فص دئاصق هقاروا نوب تدجأو هثافودعب هنا ماعلا اذه نع يوراممو٠ راثلا كلت نه ررش

 | هماظع رثعبو هربق شل بعشألا كلذب كىرد اف ناسالا 0 ءانفو ملاعلا ةيدبا ف

 ها ةيطرقو ةماع سادنالا هزظوأ يملا لن دس ناك هنا دشر نبا نع كوري اءو

 ظ نايب رعلا فوسايفلا اذه اهيف يار « ةي روهجلا » يف نوطالنفا تاك" حرشإ ناكامل هناف ||

 ظ نربا ذخاف ةيلقعلا مولعلل دادعتسالاو ءاكذلاب مهاوس نود هموق صخي نانويلا فوسليف
 . "هرتايلكلا هباتك يفو٠ لضفلا كلذ يف مبكرشي و هنطو لها نع حرشلا يف مفادي دشر
 ' دوجات بحرا لاقف نانويلا اوه وه ايندلا ف ءاوه دوج: نا لوقي ناك يذلا نسونيلاج لع
 , نبارك يلا عم روصنملا ةرضحيف موي تاذ يف فوسليفلا ناكو ٠ ةبطرق ةاوه ايئدلا يف ءاوه



 دشر ٠ نبأ 5 الا

 ربظي دشر 1 ةيلييشا 0 هز نبا دخاف ةيليشا رم وهو روهشملا ماعلا هز

 اهناف. هبمك عيب دي راو ءالعلا دحا ةيليبشا يف تام اذا » دشر ربا لاقف ةبطرق لضف
 ل 0 اذا سكملاب و اهب نييليبشالا ماتها مدعل اهيف عابتل ةبطرق ىلا لمحت
 ' ةاكلا لاوق _دكتح رك ذ ديلولا ابا 06 - ( ةليغا ىلا لمحت هنال ١ ناف ةبطرف

 يدنالا |

 اهعماجو يداولا ةرطنف < ىرهنم ةبطرق راصمالا تقاف عبراب:
 ابعبار وهو ءيش مظعا معلاو ةنلاث ةارهزلاو ناثنث ناذه

 ضبا ةبطرق نم لميس علا نا لاب يف فوسايفلا ثالذل رطخمي مهنا هافسا او نكلو
 موقيس هنا ةيفسلفلا هترهشو يللا هناطلس نابا يف وهو لعب 1 م٠٠ اهريغ يلا لقنيثو
 ل ققيسوم م هاب ىف جست تناكيف لا جلا دالبلا هذه - سادنالا زيزعلا هنطو بناي |

 ىتلا ةيفسلفلا ها 0 هؤانبأ هسسءوي ديدح ندع ةيحشلا راتوالا نينر ناذالا 0

 0000 ندع اذه ناو: ةيطرق يف هلؤنم فقم تع قوبسلفلا رق و جرت تناك

 ىلا ةيلقعلا ملعلا «ىدابم لبقث مل اهنالاه شرع ةرع ةبطرق ل 0 و

 ليتل ناك ةنا معو هب ىردوأو ٠ كلذ ذئموي لهي ناك دشر نبا نا معن ٠ ةياهنلا

 لاا نوع هنكلو هدعب سادنالا يف قننؤيس هتوص نا ققحتوا ٠ هنطو ءانبال 5 باجالل

 1 نزح كامو هلق رثئموي رك ناكلاع رف - ابلك ابوزروا يف ىرقلاو ندملاولوبسلاو

 لك هس ناوخارشبلا نا سانلا مآعي ناك يذلا وه اما ٠ هلق ذاتسالا رسكي ”مالع نكلو
 ٠ لاق الصف هباتك يف ركذ ا نيكراشملا ريغ نع ذخالاب جوي ناك يذلا وه اما١ ناكم
 فنراف .ملعلاب نيدرفنم اوناك تم أَ ابجاو نيكراشملا ريغ نع ذخالا ناك اذا هنا بير الف

 هوذخأأي مل نا عيضي معلا اذه ناكاذا (صوصخ ٠ بجوا مههيلعت
0 - 

 هامل م

 اهيف غبن ىتلا نوففلا
 نبا لاق: ٠اهريغ يف ةذل هل نكي ملو 2 انلاو فيلاتلاب علوم دشر نبا ناكد. |
 4 بع يجح" ىد هز ىلا هر عص نم معلا دشر نبا ينغ 2 دقل » هيمحر أم لوح ارابعلا |
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 ان ا نبأ ل

 دوس "ونام 0 « هفاذز ةليلو هيبأ ةافو ةليل الا لقع ذنم ةءار لا لو لا عدب ا هنا

 ةبارغ الف لوقن « ةقرو 5 ةرشع نه ا دخلا بذهو فلاو ديقو كف ضف ُْف

 ملعلا يف ةناكملا نم هغلب ام دشر نبا غاي نا ةباتكلاو سردلا ىلع بابصنالا اذه دعب
 يف عضوت يتلا ةيماملا ةيملالا رانلا كلت نم اًريخك اًميش ءامسلا نم سنم' هنثكف ٠ ةفسمشلاو

 كاذب اونو ف لمت ريغ 2 ةحارلل ليد م الف مرودسؤ كلا ضءعب سو

 كاز ريع 4ع و ماو دقوم حابصك

 لعو ف 01 مالكلا ملعو هقفلاو بطلا حف فوسليفلا اذه اهب رهتشا ينلا نونفلا اما

 هي هاوتف ىلا عز لطلا ىف ءاوقف ىلا عزفي' ناكو » رابعلا ن ١. لاق ٠ ةفسلفلاو يملا
 « باد لاو بارعالا نم رفاولا ظملا عم هقفلا

 بطلالوالا ٠ نيام الا ةرئاطلا ةرهشلا كللت جنرفالا ىدل روتشي مدش ر' نبا نا ريغ

 هارحا ةس فيس وهو « تايلكلا » ةباتك هيف هتافل*وم ريشاق بطلا اما ٠ ةفسلفلا ىلاذلا
 ةدم ابورؤا يف ىربك ةيمها باتكلا اذهل تيقب دقو بطلا ةعادض يفةلهاك اسورد 0

 خس هترهش رشع غلبن.ال اهناف بطلا يف ةمحرتلا بحاص ةرهش تغلب ايهم نكلو ٠ ةليوط

 وطسرا ع هحريش بيسإ ةفسافلا

 وطسراب دشر نبا باجعا

 ام كيلاو ٠ جرح الو هنع ثدخل ( سالاطوطسرا وا ) وطسراب دشر نبا باجتا اما

 وه باتكلا اذه فلءوف: راه متصالخ اه لاق «:تايعيبطلا هباتك ةمدشا فال
 تايعيبطلاو قطنملا مولع عضاوو ةكح مرككأو نانويلا لها لقعا سوكاموكين نب وطسنا
 د انف | كعضو ىلا بنكلا عيمج نال امعضاو هنا تلق دقو ٠ اهمهتمثو ةعيبطلا ءارو امو
 فتيذلا ةفسالفلا عيبج نال 0 هنا تلفو ٠ هبتك ءازاب ركذلاب ةريدج ريغ مولعلا هذه
 ١ ىلع ءيش ةداب زا وعي طعسإ مة ةنس ١٠6٠١ هدم يا مويلا ىلا نمزلا كللذ ذنم هدعب اوشاع

 بيجي ما دحاو ناسنا يف معلا اذه عاتجا نا يف بير الف ٠ هيف اطخ اودجو الو هعضو

 .« يلالا وطسرا هنوم# ةامدقلا ناك كلذلو ٠ اًرشب ال ايلا اكلم هتيعست نكون

 "(نطسرا) لجرلا اذه لاكلا زنق هنال اريك دع ءلاوعش سانر + عضوم يف لاقو
 ا اةيللا رشم: 0 زو نامزألا عج يف رشبلا نم هريدي ةحرديف هعضوو

 ناهوب نأ »ر + | عضوم يف لافو « ءاشي نم هينوي هلل لضفلاو »( ن : ارقلا ز هبات < يف لاق

 ام اني لعل ا هتلسرا ةيهلالا ةيانعلا نا هنع لوقن :نا اننكيو نيبملا قطا وطوطسرا



 كم ر نبا 576 ؟/

 سيسري ردي بس ل د يع رب ع ل ل رخل سى

 لاككلل ًالاثمو ةعيبطلا 3 نم ةدعاق ناسنالا اذه 0 رخآ! عضوم ينو « 00
 « هيلا لوصولا اهناكما يف يذلا

 لكريح هعااعت نمَع يش 2 هفلامي نكي مل كلذلو وطسرا ف دشر نبا يي و وه اذه

 ينلا ءىدابلا ضعب هعبت :رم لصنتي ناك هناف هفلاخي مل ناكن لو هنا ىلع هبتك حرش
 نكلو ٠ ناسنالاب قرافملا لقعلا لاصتا ىلع همالك يف لعف اك ولطسرال !همتدهع كرتي و اهرشنب
 فتروكي و هرشن دي رب ام لكرشن نم نكمشيل كلذ عنصي ناك هنا نوجري هيبجونم ضعب
 ٠ هنع لئش” اذا ةيلوئسملا قم اكو

 وطسرأ هحرش ةقيرط : ظ
 يف فسوي ريمالا ةبغر وطسرا بتك حرش ىلع همادقا بيس نا مالكلا مدقث دقو

 ةرالا يفو : اًريجو حرش اهحرش ىلوالا ةرملا قف ٠ تارم ثالثدشر نبا اهحرش دقو «كللذ
 لكرطم ارتخ ةريخالا يو ةنلاثلا ةرملا يفو ٠ :طسوتمراَعَرُش ةيناثلا

 دنع نم ابيف فلهوي و وطسرا عيضاوم هيف لوانتي دشر نبا ناف زيجولا حرشلا اما

 طسوتملاحرشلا اماو ٠ حراش ال فل ءوم ناكلا اذه يف يف :ةيمهذلا ةناخ ىف الومك همن
 حرشلا يف قلطني مت وطسرأ ب ع 0 تالك عض , هلوصف نم لصف للك ردَص ف 0 هنأف

 لوطملا حرشلا اماو ءاهنيب قي رفتلاو اهلصف بعصي ىتحوطسرا لوقب هلوق طلتخف فيلأتلاو
 يف هركذ بجي امو ٠ ايفاك حرش اهءازجا حرشي عةرقفا ةرقف وطسرا مالكه يف ركذي هناف
 وطسرابثك نم ةفسلفلا هذهذخأيل ةينانويلا ةغللا نسي نكي مل فوسليفلا نا ماقملا اذه
 يف دوهيلاو ناي رسلاو ةرطاسنلا هلبف اهمجرت يتلا ةيب رعلا بتكلا نم اهذخأي ناكامناواهسفن
 صخل هنال ءالعلا نويع يف ةعفر هدي زي لب هماقم يف طخي ال الا اذهو ٠ برغلاو قرشلا

 ركذي” ءاطخ يف كلذ عمابيف عقي ملو ةيلصالا اهتذلب هتفرعم ريغ نم اهحرشو وطسرا ةفسلف

 ساروغاتو رب نا هنظ كلذ ل اثم ٠ نيمجرألا ءاطخ اهيف ببسلا ناك ةيئزجروما ضعب يفىوس
 (فوسايفلا)سطيلقارهنا هداقتعاو روهشملا فوسايفلا سروغاشيف وه ( يئانويلا يئاطسفوسلا (

 هارجت ىرج ام كلذ ىلع سفو ٠ طارقس مهعتزو ةلقارملاب هتاعد بقلي* يفسلف بهذمل مسا
 ٠ يلب !ك ةعبيص يبا نبا دمحا اهاور دقف دشر نبا تافل ءوم ءاهسا اما

 ةعبيصأ يلآ ع وأ ةيإز و كيفي ةيانأل : وم

 ن. ملعلا لها فالئخا هيف عمج ليصحتلا باتك بتكلا نم دشر نب ديلولا يبال»
 ٠فالتخالار اثم ينينلاتالاتحالا عضاوم نيب و مهبهاذمرصنو مهيعباتو نيعباتلاو ةباهصلا
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 ٍْ ' ةزوجرالاحرش ٠ 0 كلا باتك٠ ةقفلا يندبتجلا ة ةبأ 4م ا 5 هقفلا ف ةيافدعللا تاك

 بتك عماوج ٠ ناويملا باتك٠ بطلا يف انيس نب ىلع يلا _سيئرلا يلا ىلا ةب 3
 نها هبا نلف لجل يو نورنا باعك.“ ”تانيحلالاوتابعيبطلا ف سلا 1

 . شوالوقتل .تايملالا نعت الفوعسم [نمات اص تلت اهصلع قو سالاطوظ ل١
 سل اطوطسرال قالخالا تاعك  ضاخل نيالا وططوال ةعيبطلا كعب 0 تانك نضل

 ٠ سيلاطوطسرال يعيبطلا عامسلا باتكص يخت ٠ سيلاطوطسرال ناهربلا بات5 صيخت
 قا ُهء ردلاط وطسرال س هلا ا 3 ءاط ا !اعلاو ءايسلا أَم ك حرش

 0 صيقت :سونيلالط جا نا يلا نيونيلاخ تال

 باتك صرخل ٠ ونيل ال فرعتلا 0 ا ارعالاو للعلا بات ص يخل"
 نميلاثلا فصنلا ضيخلت «٠ سونيلاطةدرفملاةيودالا بانك لواض فن ٠ سونبلاط تايجلا

 باك «يلازخلل تفاهتلا تاك لغهيف دري تقاهتلات فات باتك٠.سونيلاط هرلا هل ١
 نم ةعب رشلاو ةمكملا .نيبامف لاقملا لصف هاهم بات 5١ لوصالا مع يف ةلدالا جاهنم

 سايقلا باتك حرش 5 سيلاطوطسرال بتراهرإلا باتك" ىلع ةمهلا لكامل 7 لاصتالا

 باطملاودو كالذ نكمي ال وأ هرخأب ةقرافملا روصلا لقعي تأ ينالو.ملاب يا وهو أنيف يذلا

 هذقتعب ان نا يف ةلاقم + نفنلا تاث؟ يف هنع,ضحنلاب اندعو نسلاطوطسرا نت ىدإإ
 5 ىنعملا 5 براقتم ملاعلا دوحو م انمأم لها 52 نوملكتملا هدقتعي 0 نو ءواشملا

 ١ سانلايدياب يتلا قطنملا ةءانص يف ةعوضوم ا هبتك يف رصن يلببأ رظن ةهجب في رعتلا يف ةلاقم

 | تح ف ةدوجوملا ةعانصلا ءازجا نم 1-5 تاعك 5 5 رادقمو امي وطسرا رظن ةهجو

 لقعلا لاصتا يف ةلاقم ٠ اهي رظن ىنعي رظنلا يف فالتخالا داز ام رادقمو سيلاطوطسرا

 يلا نيب ثحابمو تاعجارم ٠ ناسالاب لقعلا لاصتا يف ضيا ةلاقم ٠ ناسنالاب قراخملا

 فيس باتك ٠ تايلكلاب موسوملا هباتك يف ءاوذلل هعمر يف دشر نبا نيبوليفطلانب ركب
 ٠نامزلا يف ةلئثسم ءانيس نبال ءافشلا باتك يف يملالا )علا يف تعقو لئاسم نع صحفلا
 ناهرب نا نييبتو يلوالا ةداملا دوجويف هناهرب و يكحلا ىلع ضرغعا نم ةهبش جف يف ةلاقم
 ىلا تادوجوملا ةماسلا قف 'ايشاوا يلع يبا ىلع درلا يف ةلاقم ٠ نيبملا قحلا وه وطسرا

 ةلئسم ٠ جازملا يف ةلاقم ٠ هتاذب بجاوو هريغب بجاو ىلاو هتاذب نكمو قالطالا ىلع نكمي
 باتك «كلفلا ةكرح يف ةلاقم ٠ةكللا يف لئاسم* نفعلا تايم يف ةلاقم ٠ ىلحا يئاون يف

5 



 ار نبا 0 : 8

 ٠ دودحلاو نيماربلا نيناوقو هبيترت نم ناهربلا بات بس يف ٠ را رصن 0 فلاخ ام يف

 « قايرآلا يف ةلاقم |

 يهدلا ةياور 2 هتافل"وم

 يلب م يبهدلا اهاورو

 ٠ نوطالفاةسايس عماوج ٠ يطسجما رصتغم٠ ةفسلفلا يف عماوجلا ٠ قطنملا يف يرورشغلا »

 هلا صيخ ٠ يعيبطلا عامسلا 0 يطسولا يف سديلقا بات 5 كرم هيلا جاتحي ام

 ٠ سفنلا بات؟ صيخات ٠ ةيولعلا راثالا سيخلت ٠ داسفلاو نوكلا :صيخلت ٠ ملاعلاو
 لرم كلذوناويملا ا نم تالاقم عسأ صيخلت

 00101 مشل © ةعيطلا دعب ام ضيخلت ٠ شوالوقين باتك صيخلت ٠.سؤسحلاو |
 باتك حرش هل سفنلا باتك حرش ٠ يعيبطلا عامسلا حرش ٠ ملاعلاو ءايسلا حرش٠ قالخالا
 تفاهتلا بات ىلع درلا * ةعيبطلا دعب ام حرش ٠ قطنملا يف وطسرا بات5 صريخلت ٠ ناهربلا
 ىوقلا ص خلت ٠ هل 3 ١ صيخلت ٠ سونيلاط تاسقطسالا صيخا:”سطلا,يف(١) ٠" ٠ءلا

 تالا نتاعك 6 ٠ ةملالا ءاضعالا ضيف ٠ ضارعالاو للعلا صيخلت ٠ ةيعيبطلا |

 يلا حرش صرخت ٠ هل ةدرفملا ةيؤدالا بات :ره ىلوالا تالاقم سهلا صيفلت ٠ هل
 * هقنلا ةيس دبعحلا ةباغو دصتقملا ةياهن باك ٠ يكمل لم 00 ةلاقملا ٠

 ا صيخلت 0 ةرشع 4 دا

 ةلوقم 10 ٠ ةيناهربلا لئاسملا ٠ سفنلا باك ىلع 1 لكلا 5
 سنجلاو لخدملا تيس رصن يلا لوق ىلع مالك ٠ قايرتلا يف ةلاقم ٠ رصن يلا باك لوا

 ءرصن يلا ناهرب لوا ىلع صقان قلعت ٠ شوي روف يف لخدم صرخت ٠ ناكرتشي لصفلاو
 ةلاقم 7 ةقلطملا ةمدقملا تح ةلاقم 0 لكلا ىلع لوقملا 2 ةلاقم 5 يوايسلا مرا 2 ةلاقم ا

 :اهيف باجاف اهنع لتس سفنلا لع يف ةلاسم«اضيا هيف ىرخا ةلاقم «يوامسلا مرا يفىرخأ |

 حرش ٠ يدها مامالا ةديقع حرش «اضيا سفنلا مع هس ىرخا ةلاقم ٠ سفنلا لع يف ةلاقم ظ

 ضارعال او للعلا نم 4 ىلع مالك ٠ لدتعملا جازملا ف ةلاقم ٠بطلا 2 انيس نبأ ةزوجرا

 '0 ةلصألا ةيططأ ةحدللا يف ةسومطم ةماكلاةبقب نالع ليلد طقتلا ( 1)
 : رظنلا تجوتسي تافلءوملا هذه ءاما نم ريغك ناك

 0 9 1 ءدلا 08 2 2 000 7 2 00 ءلوبطلا لت 7

 اضن سؤ حض ني ضن



 .. ث - 5

 9 دشر نبا ةمحرت
 ا ع

 . فيس ملاعلا دوجو ةيفيك ٠ مالسالا ءانع نم نيملكتملاو نيئاشملا داقنعا نيب عملا يف ةلاقم
 ظ سياقملا اتنلا موز ةهج كي ةلاقم٠ قتشملا مسالاو ةملكلا ىلع هل مالك ٠ثودحلاو 0

 ءارنلا نيد ةلاسم لع مالك ل ناهرب ىلع قيلعت ٠ كالا رهوح يف ةلاقم ٠ ةطلئخل
 مالك ١ يب عيبطلا عايسلا نم ةنئماثلاو ةعباسلا ةلاقملا قيلعت 7 ٠ عرزلاو رو يلا َّق ةلاقم 0 ٠

 . رخامالك٠ يوابسلا رجلا ةكرح ىلع هل مالك ٠ لوالا كرحلا ىلع هل مالك" ناوييللا ىلع هل
 ٠ تاب را عب ىلاعتو كرابت هللا ما تس ةيطرشلا ساقملا يف ةلاقم “ ضيا ابيلع

 « ينامزلا دوجولاو يدمرسلا دوجولا كيس ةلاقم ٠ راوداب ةتبانلا مرجلا ةيءور ىلع هل مالك

 ةريخك لئاسم :ماهالا مولع نم لج رزعلا سمالا ديس هلوخد ةيفيك يف ةلاقم

 « ىتد ضارغاو ىتش نونف ّق ديباقثو

 مويلا بنكلا ذه لع لوصحلا

 قرشلا يفاصوصخ ردان رما مويلا وهف ةيبرعلا ةغللاب ةيفسافلادشر نبا بتك ل ءلوصحلااها

 ' ةيرف يفئاق ريدلا اذهو ٠ اهنم اًريغك ايش اينابسا يف لاي روكسالا ريد ةبتكم يف ناريغ
 بتكلاكلتدقف بيسو ءاينابسا ةعصاع ديردم نم اًرئموايك 6٠ ةفاسم ىلع لاي روكسالا

 تاحاس يف سلدنالاةلود لاوز دعب قرحأ نئدتفتلا ناوي رباك ادا هني دك لاند
 ١ نأكن ءابلج يف دشر نبا بدك تناكف ةببررعلاب تكلا نمد 4 فلا ٠ نم رتك |
 , ناديملا اذهيف هنم قرسا م ا قر روصتملاب جالا نوكيننا وو لاسدرلا

 | ةريدك . ةيلطلا هيتكف دلل اذه ىلا ةردان ةيفسلفلا دشر نبا بش :5 تلك اذأ

 اماو ٠ انمدق © يل رعلا ٌضنلاب ضنخي ايف اذه : زيراب و ندبلو لآيروكسالا 000

 ىربكلاب تاكملا نهةبتكم اهنم ولت قف ةيناربغلا وا ةينيتاللاب(١)د شر نبا سمك تلط" اذا

 جنرفالا باتك هلخدا يذلا ددعتملا في رحتلا ركذلاب ةريدجلا تاهاكفلا نم )١(
 ١ «نفا» ةينايسالا ةغللاب ظفلت « نبا » نال « سيوف | » هنوهست مهف «دشر نبا مسأ ف

 <ناكو ٠ انركذ 5 « سي ورفا » تراصف لادلاو نيشلا تادبو ءارلاب نونلا تمتد ا مث

 ا اهنم ىرخا ءارسا فوسايفلل اواعجل ربظب ام ىلع فرصتلا اذهب اوفتكي مل بانكلا ءالوه

 ديسكر نبر ( نبا اهانعم سويليف ) سيدازور سويليف :نيدسور نبا : ةيلانلا هارسالا
 ل ,ااماو ٠ تساورنب ٠زيوريفدا ٠زيرافا١٠ دسو رفا ٠ اور ثربا ٠١ داسر نبا

 , دقو.اًرج ”لهو“زيواوبا «تلوابا ٠ سوديلولا ٠ تيلوبا :ليكلا وبا : اهولعج دقف ( هتينك)
 مرايك ال مراغص جنرفالا باكي انه اندرا



 نذر

 0-1 لالالالا للا م ا ا ا 011 ة00 0 0 0 0 0 0  آ ] 7*3 دال د رب نع ظ

 راششنا رادقمب ابكي ةاروتلا دعب 0 ةغللا 2 رشسني ا ا ”هنأ ليق دقو ٠ ابوروا 5 ظ

 ظ هذه صن بالط ةقرح رمان ليزيد ركنا زيدي و امو ٠ اهب دشر نبا بتك
 ا نبا 00 ذاب 5 ب رسي وسلا ( يروا ) 1 53 يلرعلا بتكلا

 ا 20 0 3 00 0 0 ا ةناربغ ةياتلل كلا ت

 ايحا ةيبرعلا ةغللا يف اهرشنل (زيرابو يرواو لاي روكسالا ) يت 0 هذه مسا

 مم و لكرشن كلذ دعب انيلوتاعرو ٠ مالسالا ةفسالف مظعاو ةبطرق كح ديلولا يبا رث 1

 اهيلع ةالابقا ةيبرعلا ةغللا ءارق يف انسن آ اذ فردا 0 ع



 0000 ا

 710 ااااواا3ااادواادطا5داواطسطشاسدتةقو سا ش تصد تاغ ا ا تتْتشْتْسْسسللظل79ل9ل7لل9ل979©؟”ة7ل

 0ايام ا م ا ا ا ا ا ا آذآ ]1 1 ز] ] 1 1 1 1 1 1

 لالا بالا

 د دشر نبا ةفساف يف

 ىلا فسم ىلع يجملا هبهذم نايب و ةهيلأعتو هئارأ مها اهيفو

 7 تيييصيسس هيي جو 7 م قا ل ص

 نم ىرت ايفاك ايفاو طش اهدكاوتو ائدابم طسل دشر نيا ةنسف قف لوخ لا

 هتمحرت ءاثا يف هتنسلف نع ةعماملا يف اهانرشن ىتلا ةزيجولا ةصالخلا انه رشنن نأ بجاولا

 ابخم ةرقف لك كيس .ناينبالا ىلا اندع اه اينو انغرذ دو ذاتسالا رف سلا
 ةفسلف انحرش دق نوكت كاذب و٠ هللا ءاش ن!لاكشالل لاجم هعم ىتيب ال احاضيا اهحاضيال

 ةعماجلا يف اهبيترت بسحب ةصالخلا هذه صن اذهو ٠ ًانبسم حرش فول ١

 نييلكتملاةخسلف )١( ةرئنلا

 ذا «اهوضراع نيذلا » نيملكتملا ءارآ لع 4 دشر نبا ةفساف ١( ) حاضيا لبق »

 ةدئافلا مايت ةلباقملا هذه يف

 مالسالا نع نوعفادي نيذلا مو ) يمالسالا نيدلا يف مالكلا ءالع يانيلكتملا نا »
 0 نأ :تاوطلا < ة:ارغ نكي ل اعرو ٠ مب ةصاخ ةفسلف اوعضو دق ( هثعي رش بحومب

 قلاخغا ن ء مالك هيف ىرج ١١ لك نكلو ةض# ةينيد ثحاب» نع ةرابع اهنال ةفسلف مههلاعت

ك ةعماجلا رظنا ( ( ١
 همم نو خ هدأ 1 لا "1 ا



 د 0 م
 لمعى سي عب نيب ل يلي ل عي حب د سي رح هب يحل ب سمس سس سس سس ع سس سس

 يمسي" نا قهتس 2ينش ملاوعلا فربشا وه يذلا ركتلا ملاع يف لهو ٠ ( ةكحلا ةبح )اذا
 ىلعالا اهردصمو ةمكملا لصا يف ثمصبلا ريغ ةكح

 اهدوجو يا نوكلا يف ةداملا ثودَح لوالا ٠ .نيرما ىلع ةينبم هذهنيلكتملاةفلفف»
 اع و٠ هل رب دمو هنع لصفنمو نوكلا يف فرصتلا قلطم ا دو>و يثاثلاو ٠ ,قلاح قلخي

 2يش نوكلا يف ثدح اذا بسلا نع !ّذا لست الف هنوك يف فرصتلا قلطم قلاا نا
 ترا ايعطق كلذ نع مزاي الف اذا ٠ هاوس ببس نم سلو ببسلا وه,هسفن قلاخلا نال

 ْ لصالا ة 1 ةفسلف 00 000 م ٠ ةفسلف وبذ ةميبطلا « أرو 0 بدء لآ ماعو لجو < زع

 ااهانعم ةفسلفلاف ( ةكحلا ) اهانعمو ايفوسو ( ةبحم ) اهانعمو سوايف نيتلك نم ةقتشم وأ

 ثداوملا هذه نال ضعب نع اهضعب جئني "ناك قئالعو طباور نوكلا ثداوح نيب وكن

 اهب رودملا ةروصلا ريغ ةروصب ملاعلا نوكي نا ناكمالا يفو٠ هدحو قلاخما رماب ثدحي دف
 قلاخلا اذه ةردقب كلذو نالا

 ماعلا قلخو ةداملا هي دشر نبا يار (5) هرقفلا

 اهمنم ةصالخ كيلاو ٠ تمدقن ىبلا ةفكلفلا ضئانت اهئاف دشر نبا ةفسلف امأ »

 ال0. وقو تانئاكلا لصا ةلانش ةيطرق رق ميكح تاغش ينلا لئاسملامظعا "نأ"»

 ةكرطاو ٠ ا راع رشق م نع 0 يضفي لعف لك نا 0 وطسرا يار

 ةيلصالاةداملا هيار يف وه“ئشلا اذهو ٠ قلخلا لعف اهتطساوب هيف نير هكر دل بيش يضنقت

 <دح الو لاعفنالل .لباق يش يف 9 ةداملا هذه قام نكلو ٠ اهنم تانئاكلا تعنص* كل
 هلعجانب و ” ” هنع ينغالو هئم "دب ال ضارتفالا نم برض يش لب ٠ فصو الو مسا الو هل

 . دبا ىشالتث ال هتدام نال !ًدبا ىشالتي ال هنا يا هندام ببسب ايدبا مسج لك نيكي
 لالا لاثنالا اذه نم هل دب ال لغنلا زيح ىلا ةوقلازيح نم ةلاقتنا نكميرما لكو |
 و عسل ةكرحلا هذه الوأو ماعلا قف ةرعسم ةكرلا 59 كلذ ىلعو 0 نوكلا ف فوفقوو عارف ظ

 هيلع انبو ” طق طق يش ثدح امل لب ملاعلا قلت ةبجاولا ةيلاثتملا تالّوو سل توكل

 ريغ 3 04 4 دو هاوس قلاحلا يا 2 5 ةوقلا ردصم وه يذلا لا كرحلاف ظ

 هلعذ يف راثذ ْ

 قلاختاب نوكلا لادتا(؟) ةرقفلا
 تهتصفشو حجج 2 اا

 ىرت ا” نييداملا بهاذم عا دج بيب رق بهذم وهو حلاعلا قلخي صني اف اذده»

 00 000171715 7 ز ز ز ذة زذزذزذة><><|<><><><><>2ة4ذة3زة 400202700 اا 0 1



 00 دشر نبأ ةئسأف
 كه ا ا ا م م ا م ا ل ل جس سجل

 ةريدي و نوكلا ىلع لوالا كره لا يلوتسي فك
 هناف ٠ ةريطخلا ةلاسملا هذه يف هبهذم ةقيقح ىلع "لدي لينقكلذ يف دشر نبال»

 ّ 1 ةسيدملا نوءوش لك نا ؟ هناف٠ ةنيدملا ةموكحت هريبدت يا نوكلا ةمرك
 ةوش لكل اًردصم كاملا اذه نوكيف اهيف ماعلا ىاخلا ةطقن شو ةدحاو ةطقن ىلا هلو
 0 ا قلاظا:كل ذك ثوذوشلا هذه نم .ناغ لك يف دب هل لك لولو ميلا

 3 هدو لك ف رخام لخلو هل نكي م ناو اهرب دت ينلا تاوقلا ردصمو 8 أد ةطقن

 اذنه اغا ةضاش ولالا« كا 0 نوكي ال كلذ ىلع انبف ٠ تاوقلا هذه
 رذصت يدلارتصملا نع ةرابعوخ لوالا لقعلا اذهو:مدحو لوالا لقعلل كر 0

 فرشا لب يح فتروك ةبطرق فوسليف ىار يف ةامدلاف كلذ ىلعو ٠ بكاوكلل ةوقلا هنع

 ٠ ةايفل ةلصا ءاضعا اهريتعي رئاود ةدع رم هياز يف ةنلارزم تو٠تانئاكلاو كش
 وهف اهتايحو ابهترق هنم يذلا لوالا لقعلا اما «رئاودلا هذه يف رودت بكاوكلاو موهنلاو
 ناسنالل نا 5 ابقي رط اهب فرعت ةوق يا لقع اهنم ةرئاد لكلو .رئاودلا هذه نلذ كيَح

 ام ايد يل: ينلاو ضعبب اهفعي ةطيترملا ريثكلا ل وقعلا هذهو ١ ةقيرط هب فرعي القع

 نمةكرملا ثدُحت' ينلا ةوقلا رداصم نوه ةلساس نع ةرابع يف امنا ضعبب اهضعب ةموكحم
 ىلسلا رئاودلا ىف يرجي او اهسفنب ةمللاع و٠ هذه انضرا ىلا ءايسلا كيس ىلوالا ةقبطلا

 لع تاكرألا هذه لكردصم وه يذلا لوالا لقعلل نوكي تاذ لع كاني و ٠ اهنهذ
 ملاعلا ةيس ثدحيام لكب

 لاصتالا (9) ةرقنلا

 اضيا دشر نبا هذخاي كلذ نع باوجلاف قلاخلاب ناسنالا ةقالع هام ليق ناو
 نوكلا ىف نا كلذ ةصالخو . « سفنلا » هباتك لرم ثااثلا لصفلا نهوطس را نع

 ”ةراينالا مج نع لقتسم ماع لقع وه لعافلا لقعلاف ٠ ةلعفنم القعو العاف القع

 :م يثالتلاو ءانفلل لباق صاخ لقع وهف لعفنملا لقعلا اماو ٠ ةداملاب جازكمالل لباق ريغو

 لعنفملالقعلا ثرا كلذ ٠ نيلقملا نيذه داحناب ةفرعملاو لعلا عقب امناو ٠ سفنلا ىوق يفاب

 ا ىضنقث ةداملاو اهيف دفنت ةدام ىفتقن ةوقلا نا م لعافلا لقعلاب اب داحتالل اًاو 5

 دحتل اف نكلو ٠ .سنتكملا :لقملا عدت” داغالل اذه نم لت دش لواو ءدلإ
 اهجازْما نع ةرابغ داجتالا اذه نوكيف اذه نم دشا داتا ماعلا لقعلاب ةيرشبلا سفنلا
 مدقت يذلا يباستكالا لقعلا ةطساوب دانالا اذه.تيالو ٠ دو ميدقلا ل قعلاب جازتمالا دج



 دشر نبا ةفسلف نإ

 ٠ هب همغدي نا نود يلزالا قلاخلا مرح ىلا هلاصبا يلاستكالا لقعلا ةفيظو اماف 2

 «لاصتالا»ببسوه اذا 01 « ملعلا » قيرطبالا مث مم , ال يما كلذف هب هلاصتاوهماءدا اماو

 كأم راع اهللاي ناسنالا لصتا ىتءو ٠ قيرطلا اذهريغ قيرط الو ٠ قواخلاو قلاخغا نيب
 هب لصتي ؟ هللاب ناسنالا لصتي فيك نكلو ٠ *يش هتفي ملو نوكلا يف يش لكب ًافراع
 نوكلا فنتكت يناا رارسالا بحح هرظنب قرخيو بيقنتلاو ثحبلاو سردلا ىلا عطقني ناب
 ةقيقللا ماما هجوا اهجو هسنن دجو رومالا هنكح ىلع فنوو باجحلا اذه قرخ ىتم هناف

 ةيدبالا |

 درجتلاو لم انلاو ةالصلا ةطساوب "متي « لاصتالا » اذه نا نولوقي مهمناف ةفوصتملا اما»
 هل اي رورض للعلا سبلو

 ٠ ملعلا هتدعاق يدام بهذم نع ةرابع ةمحرألا بحاص ةفساف نوكت كلذ ىلع «انبو»

 ضعبي اهضعب ةموكمم ةلقتسم ةيدق ءىدابم ةوقب عنص امنا كب "م يك هير يف نوكلاو
 عضي وملاعلا ىلع يلوتسي *يبش *ىدابملا هذه نمو ٠ يلع ةوقب 1 ارا هلت كو
 ريختيالّىباث لقع وهاضيا القع هيع»# يذلا ءىثلا اذهو ٠ ةيناسالا لّقع وبف لقعلا هيف

 نودقيو هيف نوكحرغشب سانلا» ٠ صقنب الو ديزي ال رخأتي الو مدقتي ال هثلا يا
 ىلا برقا ناك *هنم اًدادق“ا رثكا مهم ل ىلع ٠ ةئبابتم تال

 ةداعسلاو تلاكلا

 دولخلا 4 ةرقنلا

 دقتعي دشر نباغ ناك لهو 9 بهذملا اذهيف ال ما ةدلاخ ناسنالا سفن نا له نكلو»

 ةيناث ةايجي
 نعةميظع ةماعدنالا ىه ىنلا ةريطخلا ةلاسملا هذهىلع ناباوج دشر نبال ناكام ر»

 يف هل انبار هتمجرت ىلع مادقالا لبق هبتك ضعبل انتاعلاطم ءانثا يف انناف ٠ ةيناسنالا مئاعد
 باوثلاو باقعلاب ىثح ةيناثلا ةايملاب هداقثعا ىلع ةلالد 55 مالك 2 دع

 011١ (كحاو . يارا اذه ىرب الجر سانلا ريفكت نم بلا لكانت

 ريغت نوكلا قلخو سفنااب هداقنعأب نصلي امفوطسإ رال هتعباتم انيارو ىئسلفلا ههقاا

 هئاب ا ديلاقنا عضاخ نموم .لج .5 كلانه تكي ناك د شر نبا نا كلذ ٠ ةلاسملا هجو
 للعلا ةلعو لقعلا ردصم نع لقعلاب هنحب دنع اما ٠ هلقعب ال هبلقب بتكي وهف هدادجاو



 "7 ديشز نبا ةفسأف
 كر ا ا رجل 0 م ل ل

 كلذإو ١ يلاببالو ةبحج ا ةققطا نبك ىلا ومالا ةءارجب لخدي ف 00 بنكي ناكدشف

 فتراباوج كاذ يف هل ناكامر هنا انإف
 نبا هيلع ديزي امناو روهشم لوف وهف باوثلاو باقعلاب صاخي امق لوالا باوجلا اما»

 تردد لقملا هيلط يذلا ينسافلا باوجلا يا يناثلا هباوج اماو ٠ ليواتلا بو>و دشر

 هتصالخ كيلاف هاوس

 نع 00 لقت هنا ةنانص كر ك5 ذ مدقت يذلا ماعلا لعافلا لقعلا نا : لاق »

 / مسج عم ةانفلا هتافص ره لعفنملا صاخلا لقعلاو ٠ ةاشالملاو ءانفلل لباق ريغو ةداملا

 وهام نكحلو ٠ ينإف لعفنملا لقعلاو | تلاخ لعافلا ماعلا لقعلا نوخي هيلع انب و ٠ ناسنالا

 لقعلا وه دلاخلا لقعلا اذه ترا + دشر نبا يار يف دلاخ وه يذلا ماعلا لعافلا لقعلا

 كلذ ىلع ءانبو ٠ اهاوس نود اهدحو ةدلاخ يه اذا ةيناسنالاف ٠ ةيناسنالا نيب كرتشملا

 ةيناثلا ايلا نع ةماعلا هلوقي امه ءيش الو ةيدرف ةايح توملا دعب نوكيا ال

 ةيدالا هتخسلف (1) ةرئنلا

 هتفسأف ازا فوشاينلا اذه بهم ف ريغصزي> ىوس لغشت م ةيبدالا ةفسأفلا اما»

 نواوقي نيذلا « نيملكتملا » بهذم ضقت ىلا ةفسافلا كلت يف همه فرص دقو ٠ ةيداملا

 لع ريغ نم ةاَقي ام ردقبو ةاشي اكو ىاشي يح رشلاب هعنصب هناوهللادب ف ل
 ءادبملا انو ا كالذ ْق دشر نبا يار نم ٠ كالذ ىضتقت هتدارا نال لب بام الو

 ميكا اهيف تش امر ىضوف ملاعلا ةمركح لع غال نذل ا لدعلا *ىدابسب لك سل

 ميئللا ريرشلا دعسو لضافلا

 ريغ كراشالا نا ل وقي ةناف ٠ الدتعم ايهذم ابيف بهذي وهف ناش الا هةر

 هس يف هنطاب و هسفن ةهجنمةيلارظن اذا هنا كلذو اما: اهديقمالو اما ةلرطا

 ةيجراخماةايللاث دا وح ةهج نم هيلا رظن” اذا ىكلو دعا ف 5 را ةقاطم هسفن نال قلت

 هلايعا ىلع رين اتلا نم اهلا ع 2 0
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 هيل سا ل ا نم ل م حل ل ل م ل لح ل ل ل ل ل ع ل ل ب ع ب ل سا ل ب ا رب ب ع ع ب ا رس ل سب ب ل ع ع رسم رع سحب لح حس سس سلس

 ةقاسلإا || ثكارفلا 0

 ) مات هاليثا دشر نب ١ ةدسلف يبت كل كل الذب و اهيناعم حاضبال )

 7-2 كلا نالاو دقر نيانع ةدماعأ يف هانركث١ام كلذ
 مويلا ىلا ملعلاو ةفسأفلا 7 ةاشن نيحن م ءازعلاو ةيفالعلا لك نييلكتملا ةغسلف «١»*ةرقفلا

 00 "رح قااخ دوجو » لوالا يارلا٠ نيبار يف قلاخاو قلخلا نع موارأ ريصحتت

 ةعيبطلا ىوق برس وهو ٠ ملاعلار ,دت ةيحلا ةيانع هلو ٠ ءاش ,قم عنيو ءاش ىت ىف كس هلاعا

 يارلاو“ ىنني ا روح هي 1 سفن دو>وو ٠ اريف ال هيف ةدوحوم , ىوقلا هذه نا يا

 [هتوقب ةداملا هذه قئاقدل و2 نم ىهاغا نوكلا ةءاشنو ٠املةيادبال يا ةئلزا ةداملا نا :يفاغلا
 000 ردم ةعبط دوحو ىفتقي كانو ىمسا ةلاح ىلا ةااح نم هب قترت ةلوت ةصاخلا
 داقئءالا عمدنم ذخا يذلا 35 ف نانأللا ءاضؤ سيماونلا هيلو نت لقعو دوجزلانرحوو

 0 اق وطزات ناذللا ناب زل ايه ناذه - «.اعهبم | داقنعانكلو قلاخ دوجنوب

 نايدالا ينح ناكم لك يف هلا عيمج راصنا نا نايب ىلا جات ال امو ٠ نيدلاو معلا

 كلت ىلع لدت مهبتك تاحفص رم ةحفص لكن ال ٠ لوالا بزملا نء اهسفن ةينثولا
 00 زال قالا برطا رم وطسرا ةفسلف نا اشيا نابي ىلا 1 هنا كك ٠ ءىوابملا
 يدنكلاو اكس ار : يك تر ءلا ةفسالف كتالذ يد هبات دقو ٠ ابيلع لال 2 ة

 يناثلا بزللا نم اوناكف الشر نباو يارافلاو
 نموا نيل“ ما نم ) نيملكتملا اهعضو ىلع ةعماجلا مولي اًدحا نظن ال نايبلا اذه دعبف

 يءالسالا » نيبهذملا يف نيدلا ءالع نا نيقي ىلع نحنو ٠ لوالا بزملا يف ( نييذنملا
 ةيمالسالا ءيودابملا ىلع هاقياا نويلطي اوماد أم 3 ا كاذ يف نوري ال « ييسملاو

 مكتملا هذ ملء نيئدبملا نيذه نيب قينوتلادي رثا اذا نكلو ٠ اهيف اوبر يلا ةيجينملاو
 اطل و لدتل ةلاسملا ناف'لي وتلا ةظساوب كلذو:فوسايفلا تحلم اقفاوم يثوهاللاو
 اال لا بمكلا يف ناكأم لك لاههأ ىلا رثةيحب تورطضي قيفوتلا يدير نا كلذ

 باب حتفني رذ.يخ ٠ هةفاوي ام لكن ء ةماعلا لوقي ا؟ جارسلاو ةلوتفلاب شيتفتلاو ا
 اال 1 ىو د لودر فاش اك تاب الاف 0 وه بأبلا اذهو ٠ لئاه مس

 يرظانم يديا يف ناك حالس غلب اذهو ٠ يغني نعآ نبا معي ال هناف لي و'اتلاب 0



 ىف دشر نبا ةفسأف
 201111010000 ا ما ا ا ا ما ما م1 م م1 ما م ما 1 م 00

 ماسماو ةفسلفلاو نيدلا نيب قفل ل !( ةانلا بجو ناك فوسلنلا اذه ناقا1 نب

 6 د نيدب هلدبي و هعرش نع نيدلا جري اذه كالي وات نا هل نواوقي اوناك مهناف

 1 ىلع درلا نم يملازغلا مامالا تاباتكك يف هوئارق ام ةوق مهتحح دي زي ناكاممو ٠ هفرعن

 ةعبرشلا نيب م اوئاكف ٠ !ملاوعدي واهنع عفادي شر نب ناك ينلا ةينانويلا ةفسلفلا

 ةيدبالا| مثروبف نم مويلا اوماق ولو ٠. ايد تينت 1 ةضوقنم ةدودرم ا ةيمالسالا

 كحضلا يس اوب رغال هتذمالتو وطسرا ةفسافب ءازهتسالا نم جنرفالا هبتكي ام اوععسو
 : اعباث قح ترا 5 اهنال هج راسم سوفنب ةيدبالا مت :-ار ىلا اوداءو

 ديف لكنع قلاخلا هيزات ىلوالا ٠ نيتدعاق ىلع ةينب٠ اهانركذ 5 نيملاكتملا ةفسلفف

 ناو اهس ال علا ىلع هقيبطتو ليو انلا ةطشاوب هيف قرخ ثودح نم نيدلا ظنحف الا

 دحاولا فراعلا هركذ ام كالذىلع ليلو انيسحو ٠ لادجلا لبقي ال 592 تشي / معلا كالذ

 نا » لاق يزارلا نيدلا رف مامالا ىلا هل ب'دكيف ير ع نب نيدلا ىبمم نشا ينارهصلا
 هييس ىلا هب رظني هجو 00 هل ناف هلثم ثدحم بيسلا كلذ بيس دنع دوجوم 0

 0 هوجو ىلا نورظان مهلكس انلاف ٠ ىلاعت هللاوهو هجوم ىلا هي رطل

 ء ةكّنالملاو ءايلوالاو ءاي 0 ىلاغت هللا لما نم نيققحلا الا مريغو مهلك ةفسالفلاو

 0 مثدجوم ىلا رخالا هجولا نم نورظان بيسلاب مهتفرعم عم مهناف مالسلاو ةالصلا

 وهو رخالا لاقو ٠يلر نع يبلق ينثدح لاقف ههجو نم ال هببس هجو نم هبر ىلا رظن نه
 « ءيش ال اندنع هككح 1 هريغ نم !دافئسم هدوجو ناكأم ذا ١يلر ينثدح « لماكلا»

 200 رمي جتنا ٠ هللا نم ”دافئسم اهدوحو نال رك 0 ءيشلا تنل تايسمالا نإ

 لماملا نيدلا ةا

 ريغ يا) ةثيدحةداملا ناب (ةييسملاو مالسالايف ) (١)ن يطكلملا لوف ناحضتي الذ نفق
 بايسالان او هفرصت يف راثخم نوكلا يف فرصتم قلاطاناو ( قلا> ىتلخي ةقولذم ىنعن ةيلزا

 نعايشان نوكي نا:هلودح نع ماي الفهتداحشدح ىتماناو ةعيبطلا الا 00

 ام (؟١رطسلا 584 ةحفصلا 8 هزل ةعماجلا ) فالخلا اهيف يتلا ةجحرتلا يفنيتوهاللا ىلع

 دردبف يا «يعارا اذه ترو 5 ةمدقتلا روصعلا يف « نايدالا» هانع ناك» هفرحب هصن

 ملف 9 ويلا م لجو * رع #ةاغلاب نال ريغ هنال هيحاص نو ركب و «ةثباثلا ةيعيبطلا سيمأ وذ هلا

 ٠ .اذيا لوقلا اذهدصقلاةوس ركتي لبف « ةيملكاتافاشتكالادعب راكنالا اذهل لام بقي
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 مري ل ب لب لج عيب ب رح رحب ا ب ب رح ل ع رع وع رس ع رد هم ب ني لي ص ربي هب ل رس ل ب سس سي م سعي سس م سيخ ا ع جب ع خس

 روصملا ةروصلا ريغ ىرخا ةرودب نوكي دق ملاعلا ناو غاشي ام قاخي هللا نال هريس ثداح

 هلءجو ديق لك نع هبي زنتو قلاخلا تاذ سيدقتل ليف اما هلك لوقلا اذه نا -- نالا اهبا

 ءادبملا ىلا ةرورضلا مكحمب ليي لوقلا اذه فااخي لوق لكو ٠ نوكلا يف ةردقلا <يلك |
 ماظنو سيماونب قااخلا دييقث هدافمو مالكلا ردص يف هركذ مدقث يذلا رخالا بزخلاو رخآلا

 _'ره ه؟اروامل دييقتلا اذه نولبقي نيدلا لاجر عيمح نأ نظن ال نحتو ٠ نأسو ةعيبطو |

 اقب رغتسا كلذلو ٠ نالا هنع اًييش ركذن ال لئاه رودحا يف اهب دقتعإا لزنن ينلا رومالا |

 قا اذيقت ىدري نم ( نيطس وان بيعسم ) نيدلا لاجر نيب نوكي نا بارغتسا دشأ“
 ترورختفي مهنا ع بايسالا نو 0 نيماكتملا نا ثايثا لواحيو دييقتلا كلذ

 يل رعنب نيدلا يبيح هللاب فراعلا مالك يس اَنُن ا درو 5 « لاكلا » هيف نوريو اهراكناب |
 دوجوو لاخلا ةيرحو هدام كو دح 6ع كانه انمالكن وكي ال كالذ ىلع ءانبو

 نايدالا لاجر عيمح لم“! وه لب يمالسالانيدلا لاجر ىلع !روعقم هدحو هيف بابسالا
 اذه ىلا دوعنس اننا امو ٠- تاجرد هيف اوناكن او داقتعالا كلذ نودقتعي مهلك منال

 ةرقفلا ىلا هنم لقتنن انناف ثلاثلا بابلا يف ىلوالا ذاتسالا ةلاقم ىلعلوالا درلا يف عوضوملا
 اهيف لاكشالا لازا احرش ةرقفلا هذه يف ةطقنلا هذه انحرش انناب نوقثاو نحنو ةنناثلا

 ا00الآ ذخر ربا بتك نم طش علاط نم لك ىملاعلا قلخو ةداملا «5»ةرقفلا 0

 مدقب هداقتعا لوالا : نيرعا ىلع ةينبم ”هتفساف نأ لع هنع ةفسالفلا ةسك ام لع قو وا ظ

 اعنادخو ولوقعلا ةلاسم يناغلاو :ابتيلزا يأ ةداملا ْ

 راكفا تلغش ينلا لئاسملا ها نم ةلأسموبف ( ةدامملا ةيلزا )وهو لوالا صالا اما
 هانرشت يذلا لاءوسلا هل هتلباقم لوأ دشر نبا ىلا فسوي ريمالا هجو كلذلو ٠ نيركفملا

 اهنم نوكلا عنص' يفلا ىلوالا ٌهداملا نا داقنعالا اذه ىفتثقمو ٠ اهنع ( ١١ ) ةوفصلا يف
ٍْ 

 ع ماعلا ناب لاقب' نا بدو اللاو غادتبا نوذدب يا لزالا 5 اعاذب ةدوحوم 1

 امر فاق خاملا هذهدوجو ضرأفي دشر نبأ ناك كلذلو . ءلا هلق الل لوق اذهو مدعلا ند نيف نه يفي يكل

 ةلكشملا هذه يف هلبق انيس نبا عقو دقو ٠ اهدوجو يلع ليلدلا ةماقا ناكمالا يف سبل ذا

 هتمسقب امم ضاخي ةنكلو رركلا قاخ لبق ةداملا دوجو يلع ليلدلا ةماقا نعزمتلا يا

 ضرتفا اذا انكم هثودح ناكأم نكمل سقلاف ٠ بجاو مسفو نكم مسق : نيهسق ىلا ملاعلا
 و -

 تعضو دقو ٠ هنود *ىش لوي الو هسفشب ايحاو هثودح نآأك ام بجاولا مسقلاو هثودح



 ا 20 ا ةفئسأف

 لاعيو 3 ةلزأ رار هتنسلف يني دشر نبا ناكأملل كلذلو ٠ يل ما مسقلا يف نوكلا 5
 مهطوق قو ةدحاو ةملكب ءانبلا كالذ نوهدهم هنو رظاني نيذلا 50000 ناكاهب قل

 دتو ٠١ هنم دب ال ضارتفالا كلذ ناف كلذ عمو ٠ ناهرب ىلع ال ضارتفا ىلع ينبت كنا هل

 ىلع نودّعع غالعلاو ةئسالفلا لازي الو نو : تارشع برعلاو نانو.لا ةفسلف ىلع نالا "م

 ىلا تر ةأ ضارأفالا اذه نرال نوكلا ى اذ ليلعتل رصعلا اذه يف ىتح ضارثنالا اذه

 مدعلا نم قولخم نوكلا ناب نيلئاقلا لوق نم لقعلا
 .ةدراولا ثايآآلا رهاظ نا » هلوقب عوضوملا اذه يف هب رظانم 0 نخر نسا نكاد

 ضرالاوتاواملا قاخ يذلا وهو ) ىلاعت هلوق ناف٠ هيئار تين ملاعلا داحيا نع نارقلا يف
 ءاااو شرعلا ودو دوجولا اذه لبق ! دوجو هرهاظب يضتقي ( ءاملاىلع هشرع ناكو مايا ةتس يف

 هلوتو ٠كللفلا ةكرح ددع ود يذلا دوجولا اذه ٌةرو هب نرثقملا ىنعا نامزلا اذه لبق اًنامزو

 دعب نانا دوكفا ف فاطر ها يضتقي ( تاوامملاو ضرالا 0 ضرالا لدبت موي ) ىلاعت

 تاوامنلا نا: هرهاظب تتقي ( نادم ىو ءاينلا ىلا قدما مث ) ىلاعت هلوقو ٠ دوجولا اذه

 هللا همحر 1 ١ لاف دقو ٠ لاخلا لصف هباثتك نم [مخلم ىجتنا « ءىن يش نه تقل

 ليو تاارقلا تاي نطعبا لب دات ىف قاما كفو يذلا دادس عئابط هباتك يف
 دق » ةثيدملا ةيلعلا تافاشثكالاو نوكلا قاخ يس نيرصاحملا ءالعلا لاوفا ىلع قبطني
 ىلا ىوتساو » لاقف نيوكتلا ءدب نآرقلا فصو دقو ريثالا يه نوكلا ةدام نا اوفشنكا
 نبا ن٠ ليما قيبطتلا اذه ذخا يكاركحلا موحرملا لعلو لوقن « ناخد يهو ءابسلا

 : ٠ هسفن كشر

 هبتك ام لقنن انهو ٠ ةيلزالا ةداملا ثالت نم نوكلا ةاشن يف هيار ركذن نا انيلع تب
 نائرٍفْوَساَيفلا لاق دقو.٠ ( ةعيبطلا ءارو ام ) هباتك نمرشع يناثلا لصنلا ىف 00

 اذه كبس نيملكتملا نم هيرظانم ىلع دشر نبا اهب در يتلا لاوقالا ها لوقلا اذه نا
 : لاق ٠ هتصالخ هذهو ٠ عوضوملا

 ل وف ناضفاعتملا ناي“ارلاف ٠ .ءارا ةدع انهنيبو ناضقانعم نايءاز نوكلا قلخ يف »
 لرء.دجولايا اقلح قاد دنا 0 3 لا 0 يعيبطلا و ان نوكلا نأ مهضعب

 تانئاكلا داوت نع ةرابع وه امنا قلما نا مهدنعف يميبطلا ملا زادنا اما ٠ مدعلا

 جور اكأ اذه ليهست ريغ هل ةفيظو ال مهدنع 1 يف لعافلاو ٠ ضعب نم اهضعب اهجورخو

 ءيشلا كحوي لعافأا نا مخدات قلخلا راصنا 5 9 ريغ ال كح ةباشع اًذاوبف 6 دياوتلاو ا



 نأب كقحعي يذلا / نوب وليف انو ( يفارصنلا نحوي وع ل يراصنلا يارو انتنايد

 ف”ريب ىه يىنلا ءارالا تيقب ٠- ةداملا يف ال لعافلا يف ةدوجوم داحيالاو قاخلا وف

 ةوق نا هدافم لوالا قايل 0 31 نيبار ف رصحتت ىهشو ٠ نيضفانتملا نيب ءارلا ن؛يده

 ٠ ةيش نم الا *يثلا قلخ نكي ال نكحلو لعافلا يف ةدوجوم قلخاو داجيالا
 و

 هنوعدي كلذلو اهب داما قلت نا تلا ةروصلا وأ ةئيطلا داحيا انه لعأفلا ةفيظوف |

 قلخلا يف لعافلا نا هدافم يناثلا يارلاو ٠ انيس نبا بهذم اذهو - « هروصلا بهاو ».

 داوت ىتلا رانلاك اهب لصتملاف ٠ اهنع الصفنم نر ا ةداملاب اللصتم 17 ةرات دجوملا وا

 00ر2 هدم اذهو ٠ ناويطلاو تابنلاك اهتع:لضفمملاو ٠ لاصتالا لبس لعراتلا
 دافمو ٠ وطسرا بهذم وهو ثلاث بهذم كلانه قب ٠ ًاضيا يبارافلا رسن يلإ بهذم ناك

 2-1 رخ 15 رحتب كالذو عم اهتروصو ةداملا ةلمج دجوي دجوملا لعافلا نأ بهذملا اذه

 1 بهذملا اذه يف لعافلا ةفيظو تسلو ٠ دوجولا زيح ىلا ةوقلازدح نم جورخلا اهل لبسي

 ْ || امنا اذا قلخ لكف ٠ ةروصلاو ةداملا نيب لاصنالا ىلع لماعو جورمخلا كلذ اهل لهسم ىوس

 اهنم تدلوت بارتلاو ءاملايف ترشتنا ىتم ةزارحلا هذهو ةرارإلا اهببس ةكرح نع ةزايع وها

 عيدبلا بيترتلا اذهب قلخلا اذهقاي ةعيبطلا»(١) حاقل ريغنمدلوتث ينلا تانابنلاو تاناويحلا ظ

 م ينلا تاوقلا كلتو ٠ لقعلا اذه نم ةيلاخ اهنا عم عيفر لقعب هيلا ةقوسم تناكول ظ

 أ«ىه رصانعلا يف اهريثاتو بكاوكلاو سعشلا ةكرح نع ةئشان ىه ىنلاو داويالاو قلخلا اهب
 ّ 00001 رسال ] هذا اذه يف وطسرا يار نمو تن « لوقملا » هيعس نوطالفا ناك
 ظ لعج يذلا اناو ٠ ءيثال نم يشلا قاخ حصا احح كلذ ناكول هنال اقاخ ةروضلا

 نا مهمهوت « هروصلا بهاو » لعافلا نوم“و ءاطخلا اذه يف نوعقي ةفسالفلا ضعب

 اذ_ه يف ةدوجوملا ثالثلا تانايدلا ءانع لعج ام اذهو ٠ ةروص ال قيقح *يش ةروصلا

 داقتعالا اذه ىلع ءانب و٠ ؛يثال نم يا مدعلا نم قاخي” دق ءيشلا ناب نودقثعي نامزلا

 كلذب و ةطساو الب تانئاكلا دجوي لعافلا ثرا ( مالسالا ) انبهذم نه نوملكتملا لاق

 داوت يا « يئاذلا دلوتلا » هنوعس ام ناكماب نوطسي ني.دقالا ضعب ناك ( )١

 ١ داقئءالا رك نيدقتعملا نه ليفط“ نبا ناكو عرز وأ حاقل ريغ نه تاينلاو ناوبحلا 1

 اة روغساب ةمالعلا نكلو ىخاملا نرقلا يف يأارلا انهرانتلا ركل ظ
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 ذاملاو ق رحت ال رانلاف قااخلا ةلخادم ىلا رقتفم 4 يف ءىش لكنا ئضتقي تهذملا اذه

 ناسنالا ناب نودقتعي مهناف كلذ قوفو ٠ اًرج لهو صاخ اخي الا الم هجال
 هللا كيسا .ماعلا لعافلا ةوق اهنكلو هتوقب تسل اهب ىمر يتلا ةوقلا نفاخ ىر

 نا اك : وهو مدقت امم برغا بهذم اذوه نكلو ٠ هتوقو ناسنالا اماشن ن نونفي اذكهو
 فتوكي 'كلذ ىلع ءانب و ٠ ءيش ال «يثلا ضيا لعحي وبف ءيش ال نماتيش جرخي هللا
 .اماو٠ هللا ناعأ نما قل شرحا قا عا م داحبالا نا'5 هل هللا لايعا نم ةلمع مادعالا

 اك الحل ميتا 20 يا داحيالاك لمع مادعالا نأب كقحعت ٠ كالذ كلا م لقثعل ْ نك

 هي كلذ ناك ءاوس لعانلاف ٠ ةانفلل هتيبطب دعتسم وهاغا دجأو َء يش لك نأ كالذ ٠ هلم

 ةوقلا زيح نم دادعتْسالا كلذ جفرخ ليهست ريغ هل ةفيظو ال ءانفلا ةلاح وأ داحيالا ةلاح

 ةداملا يف ةنماكلا ةوقلا ىلعو لعافلا ىلع ىه امنا نيتلالا يف اذا ةدمعلاف ٠ لءفلا زيح ىلا
 الو 0 ثدي الفرخ الا كحوي و اهدحا دحو اذاو «١ اهني لصفي*ال نأ و . 2

  اننال هفرحب ال هانعب انه لوقنم وهو نوكلا قاخ يف دشر نبا بهذه ىبتنا س « 'ىش ّ

 هك ركلا بحاص ةفسلف ِق نان ر تا نه اءاسن ١٠م8 ةحفصلا نم صرفت هانصا

 «٠ بهذملااذهمويلا نومك لبق لبف١يف رعلاصنلا ىلا ظحلا غءوس نملصنت ملاندي نال كلذو

 يعدتسا ةكرح لك ناو ٠ ةكرح نع ةرابع وه امنا ةلللا نامدقت امم حضتي يذلاو
 جر نا بي دودولا كعدسم وه 4 لك" ناو ٠ اا لف "مت أ اهدعب فرخ خاوأب اق 0

 ٠ غارفلاو فوفولا ند * يد نوكلا 2 راص اللاو لعفلا زيح 1 هن ةوقلا زيح نه

 دهشتسا دقو - ملاعلا يف ءىش ثدحي مل اهالولف جورملا اذه ببس يه ةكرملا نا امو
 يفدشر نإ !ناتك' نما دلا لصفلاب (اوأ َ رعيفنلا ةردشألا قوف) كلذ ع ىلع نانر [

 عبارلا لصفلاو 0 ةرذشلا نم ثلاثلا لصفلاو ١ هالوا 55و 184١و 1١15 ةرذشلا تايعيبطلا

 م ةرذشلا ما هخم

 يو طنيف فلاب نوكلا لاصتا ف دشر نبا يار اذا 2 قا نوكلا لاصت ١ «5»ةر دل

 | هس لاق اك )»ِي ةيرودلا هتك رد ا هلإ عيطم ؛ ةناوح ءاخإا نا 0 لوالا 2ن امها ل

 تو. 0 ,ّمادرخم ال ماعلا 5 ءايشألا عاونا م عب هللا نا يناثلاو ٠ تف اتا تفاح هبأث ا

 ةئسلفلا لآ ا مما نق 2 يلا نال ١ دا يوطنت برم ءالا نيده

 أ ل ا ا م مج م بج جي جب ل لب ل ل ل ب ري بج ب ل تتم جب يب ل حل
/ 

 )ن و 5 ةلباقثم ةضفانتم لايععا ةدعأ 1 عمات اك لع دحاو تقو ٍق 3 نك
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 ََت هريسفت مدقأ دقن ة ا لا ةنكرمب هلل عر نا الا 0 0 اما

 كلذا كح ءافنلا يف رودت مارج ١ نء ةرا.ع وها ا ملاعلا ناربظي هنمو ٠ ةثلاثلا ةرقفلا

 0000 ل نعالا "شنت ال ةي زودلا تاكرملا هذه نا اعو ٠ ةب رود تاكرح ةيصوصخ
 : ةكترحم سفن كلانع نوكي كيرا بجو دقف ةيدومع وا ةيقفا ةكرطلا تناكألاو اهريدتو
 07 هللا نال دلك ىلاعتو هناس ةشفن هيأ ىه له ٠ هكرحملا سفنلا هذه يقام نكلو

 وه لوالا لقعلاف ٠ لوالا لقعلا هنوعس ام ف سفنلا هذه امناو ٠ نوكلاب لأصتالا نع
 ةِ هاج امه كلذ ىلع دشر نبا دهشتسا دقو ٠ ملاعلا يف هللا هقلخ ام لواو ملاعلا كرم,

 نءو لوالا لقعلا ث حورلا هذه نا لاق هللا تاقولخم لوا يف حوزلا نا نا: نم نءارقلا

 010 "1011 هكرطأو ةوقلا ردسي: اهب: لصعم لقعلا اذهو ٠ ملاوعلا تعرفت لقعلا اذه
 هللاف ٠ هنم ةوقلا دمعسا كيسذلا لوالا لقعلا هللاب لصتملا امناو ٠ هللاب ال هب لصتم اذا

 اهياع ضيفي وهو هيلع ضيفي
 ىاءتايلكي عدل نوكياغاو ملاعلا يف ثدحت ينلا تايئرجلاب 0 نوكبال كلذلعهانبو |

 ريغ ملعب » اهملعي هنكلو تايئزجلا ملعب هللا نا لب ٠ اهتادرفمال اهعاوناو ءايشالا لابجا
 وهن هب مولع لولعم انلع » نال كلذو ٠ لاقملا لصف هباتك يف لاق اك « اهب انلعلا قل

 وهاد ألا مولعلل ةلع هناف اذه لباقم ىلع دوجولاب هللا معو هريغشب ريغثمو هثودحن ث 2

 كل ذوةدحاواهصا اوخو تالباقتملا تاوذ لعج دقف رخالاب اهددحا نيلعل أهيش نم ٠ دوحوملا

 هللا لع يف دقتعي ال فوسايفلا نا كلذ دافمو ٠ لاقملا لصف يف هلوق ىبتنا « لهجلا ةياغا
 مويلا سانلا عيبج هدقتعي ام تايئزجلاب

 ال هنا ىلع ليلو كلذو انزع ساو ريغ لعب الا تايئرلا عب ال ىلاءت هللا ناك اذاو

 هل سيل نكلو اهيف ماظنلا ردصم هناف ةنيدملا كاح ناش كلذ يف هناثف ٠ ةرشابم ملاعلاربدي
 ىاةرشا,ه لاعلا رب دي ىلاعتو هنا هللا ناك واو..٠ ةرشابم اهتوفوش نم ناش لك يف ةلخادف

 هنع اًرداص نكي ماعلا قارشلا ناف ةياكلاو ة ةيئزا هتاكرد نم 2 لك هسفنب ريدب

 تانئاكلاب هتيانعرابتعا !ّذا وه ىلاعت هلل سيدقنو مارك مظعاف (  كلذ نع هللا ىلاعت
 اًردادملاعلا يفريخ لك نوكي ضارتفالا اذه ىنف امل عوضوملا تباثلا يمال ليا
 ينلا ةداملا نع !ًرداص نوكي ملاءلا يف رش لكو 1 ةيعيبطلا نئسلا نسو هدارا هنال هللا نع |

 ٠ اهاصع كذلا ناسنالا وأ هتنس 1

 وطسرا ركف بابل وه ريخالا ركفلا اذهو
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 0-30 االول ا م ا نت ا ت7 7

 0 يراتلاب 1 ةراشالا :لاصتا قا" لافتألا عوضوم نا  لاصتالا«6 »ةرقفلا

 ٠ ناقة ىلا 5 ٍشو ٠ نيملكتملاو دشر نبا ةؤئسأف اهيلَع ثراد عل لئاشملا مما و

 قي رطب هب هلاصتا هيناثلا ةلاسملاو٠ فلا -ةي رطب لعافلالقعلاب ناسنالا لاصت !يلوالا ةلاسملا

 نباباتك“ ند صلخجسم وهو اهيف نان رو كن وه يار و نيتلاسملا نيتاه ًاحاضي أو

 ةعيبطلا ءارو 1 2 دشر

 ' لعفمم عونو ماد لعاف عون ناعون لقعلاو . لقعو هداف نوكلا ىف ؛ كسر نبا لاق

 ٠ ةداملاب جازكمالا الو ءا:نلل لباق ريغ وهو ناسالا نع لصفنم رووح ماعلا لعافلا لقعلاف

 لوس ناسالا ُِق لقع وه لعفنملا لقعلاو 0 ل وقعلا لك هنم لست يذلا سهل | وه لب

 لعافلا لقعلا نه نوعشسم لعفنملا لقعلا لأ امو 9 هركذ مدقت يذلا لعافلا ماعلا لقعلا نه

 +٠ ئرانلا ىلا ناشالا# نسا عزات كالذلو ٠ هيلا مامغنالاو هب « لاصتالل » اعاد لايموبف

 000 هدحو ىنكيال ماعلا لقعلاب لاصتال ا ىلا ) ناسنالا يا , لعفنملا لقعلا ل نكلو

 بجلب ةيعيبطلا هاوق درجت ماعلا لقعلا كللذب لصتي ال لءفنملا لقعلا نان لاضتالا اذه

 وهو ماعلا قمل ىلا لصي لعفاملا لقعلا نا معن ٠ لاصتالا اذه قةيرط هميلعت

 لقعلااذه نكأو ١ اعيش لعب نا ناسالا رد امل هالوأو دافيسملا وا 5200 لقعلا هنوع# ام

 ل 4هب جازتمالا ل هعوزنو ماعلا لقعلا ل لعفتملا لقعلا ليم ةحيتل قوس سهأ يستكمل

 هتفرعم يأ هب داحيالاو ماعلا ل |ةعلا ىلا ل وصولا لعفنملا لقعلا هب عب طتسي يذلا ةيرطلا امناو

 لك يرايأ ١ امرا ءرابادبو ءيذ لك ىلع ناسنالا فقي --- معلا -هتفر عم 2

 ٠ سردلاو معلا وه امنا ٌةأي ا هذه ف ةداعسأا -_ٌك رطوا أ هللاب لاصتالاسةير طف ٠ َء يش

 ٠ تاوبشلاوء وهالاو ساوملا ىلع لقعلاو ر فلا .تيلغت ي قىوس ايدلا هاله ف ةأيللا ضرغ 8

 و ةنسالفلاب صاخلا نيدلا نا ةعيبطلا ءارو ام » هباتك يف دشر نبالاق )1١(

 هنافواخم ةفرعم فن ىلاعت هلل مدقن” ةدابع فرشا نا كلذ ٠ تانئاكلاو دوجولا سرد |

 جبف او ٠ اهنع هللا ئدرب لا لاعالا فرشا اذه ٠ هتفرعم ةباثع كلذ نال هتاعءونصمو

 تادايلازيج يف ىلا ةداملا هده هن رمد ييذلا « لحي و ردكت نيك 0
 قرشتسالا ةمولغلان ءامجركم يرقات( تانايدلا ريخ يه ىلا ةنايدلا هلهب هنم نوب رقثي و

 « ةعيبطلا ءاروأم يف » دشر نب 0 القن كنوم ويسملا
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 با الا هذه ف ا 5 ا 8 بعسملا 0 آله 0 ١ عاطتسا قمو

 ْ ف اين وكر دي مو 5 لاجرلا مظ اءا الا ايكردي ال ةدا اهسلا هده نكلو ٠ هنيدو هيهذم نآك

 1 مدعو تالضفلا 3 يا ةدلالا كسا أب ءافت كالاو سفئنلاو لقعلا ةضاير ةطسا وا ةخوؤيسلا ظ

 ْ نال كلذ ٠ توا أرف ىلع مثو مهن اقول: :ءالا | مودر رديال مهم ور ٠ يرورمغلاىل اراقتفالا |

 ظ هذه .غ رم يبارافلا رصن وب ا ناك دقو ٠ يدسملا لاككلل ضقانم يفاسفنلا لاككلاا ذه |

 نكلو ٠ ةفارخ تي دحتا ابغا تاولأ ْس أرف ىلع وهو اهنع لاق ٠ تان : مذا و هرم رخ . يف ةعاسلا

 نؤراتخلا الا اهكردي ال كلذلو الوعل نودعتسم سانلا لكأم

 ةفوصتملا اماو «لاصتالا يتااسم نم ىلوالا ةلاسملا يف دشر نبا ةفسلف ةصالخ يه هذه
 ٠ لعلاب ال دسجلا نم درجتلاو لماتلاو ةالصااب كردت امنا ةداعسلا كلت نا نولوقي مهناف
 2 هل زوج ذئنيحو هللاب ءانفلا 1 ا هثيتاذ ناسالا ءانفال طئارشو ,قرط مدنعو

 نرعءءانيس نبا لاستل بهذت ال » هتصالخ ام م دحا لاق دقو ٠ ٠ هللا ان: لوقي

 5311 لكذبنت نا كيياع لب ٠ نفلا اذه لوصا نم نيش فرعي ال هناف يحلالا بحلا اذه
 1 بجي مو 10 كعسردم ف سردي ( هللا ينعي ) يتيقحلا نوطالفا ن 0 ا ةيفسلفلا

 اهانركو دقو ةيمالسا ال ةيدنهو ةيسراف ؛لصالا يف يش <ىدابملا هذه نا ماقملا' اذه يف

 دنّدر نبا ةفسأفب اهتقالعل أنه

 ىلوالا ةلاسملا نم مما يهف ةيناثلا لاصتالا ةلاسم اما

 | مارجالاو لوقعلا ةفرعم عيطتسإ تناشنالا نأ له : هلا اذه لع دل أسملا هلهرادمو

 | 2007 دشر نب احم ١ ل وهو(١) يواهسلا ءاضفلا يداقا ىف 4: ةديعبلا يا هل ةقرافملا

 كردو» ناونعلا اذه تحتو عوضوملا اذه يف ايات انك مك دقو < قراقملا لقعلاب ناسنالا
 ْ مارجالاو لوقعلا نا لوالا ٠ نييمسأ كالذ عيل .ةتمألا قاسالا يا لعفنملا لقعلا نا هب 1

 | يرابلا قلخي نا لاخلا نه ذا أهفرعتو كك الوقع دحوأو اللا يرابلا اهدجوي 1 ةديعبلا

 0 مارجالا لقعي ال لقعلان أب لوقلا نا يئانلا بيساو ٠ هإةعب ع لحوي نأ نود ا

 | ساوعل ا ساو 1 نه قدا هلعجو يرشبلا لقعلا ردك نوه طخ لوق اغا هل ةقرافملا ظ

 ْ ربظي كلذ نمو ٠ اهنم كر هنال لقعلل 0 نا بجي 0 ناك امو أم سل 3 تاسوس#

 , ىاروهو ٠ هنعزجملا ةمهت عفرو لقعلا ةمارك ةنايصهيسارلا اذه نم فوسايفلا ضرغ نا

0 
 ٠ ىلعالا ءالملا نم حاورالاو ةدئالملا قرافملا لقعلاب ًانايحا نوديرب مثو )10(
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 0 د حس رس ل ع ري صحب ب

 ناسئد نيدرانرب هركذ امم بيرق بهذملا امله لءلو ٠ اهل ديءومو ةثفسلف بابل ىلع قبطني |

 لاق دقن ةديعبلا ةيوامسلا مارجالاب ناسنالا ةقالع نع « يدنملا خوكلا » هباثك يف ريب

 نالماتئ يانعو قرشملاوُ اهحتم تاعاش تلا تنكر د ضبان يجراخلا لجرلا ناسأب

 مارجالا هذه ريصم ”لهجا ا يننا عمو ٠ هنم ةعلاطلا ةذيدعلا بكاوكلاو موجنلا يف
 عفنل ت تقلخ ىتلا ةعيبطلا نارا ل >او ناسنالاب ةطبتص هب رعشأ ”تنك دقن اها

 كالت لقالا 3 مهب تطانا دق 0 فنرا بحي مرظن تن عقن ال ةريثك ءايشا رشبلا
 بكاوكلا عم ىللا ىلا مفترت تالماتلا هذه ىدل يسفن تناكق ٠ مهرظن تحت ينلا ءايثالا
 51 ةحفصلا ىدنملا عكا «» موحنلاو

 امهم هيف بي رال امن اهركذ مدقت نيتللا لاصتالا يتلاسم يف لوقلا نم نيكي اغسل

 هباتك نم عساتلا لصفلا يف فصو وطسرا نا معن٠ اههنم ال وطسرا ةفسلف نع نائجراخ
 ذك دعا ا كو لاه كاع 1 ضرالا هذه يف لقعلاب ةداعسلا با

 اهب لب ةيرشبلا نم انيف اع ةداعسلا هذهدجن ال اننال ةيناسنالا لاتحا قوف تنك ا
 ةمات ٌةاعارم ةيرشبلا ةعيبطلا دودح ا كاذب و « ةيحلالا حوزلا نم أنيف

 لقملا لاصتا ىا:) ةيئانلا ةلاسملا يف وطصرا يار امنا١ ىلوالا ةلاسللاب صتخب ا ٠
 مدقتامدعب وطسرا ل وق شو ةدحاو ةرابع الا هنم نوثحابلا فرعي الف ( ناسنالاب قرافملا

 هنع ةديعبلا ءايشالا لقعي نا عيطتسي ىرشبلا لقعلا ناكأذا ىرخا ةصرف يف ثمين »

 عوضوم ا اذه 2 وطسرا هيثك ع لك اذه « كلذ عيطتسيال وا ةفاسملا ٠ نه امين م عم

 ىلوتي نا دارا دشر نبا نا رهاظلاف ٠ هيف هل رخ ١ لوق كعنورصاعملا ةفسالفلارْدعي مل ذا
 هذه ناش ناكف ٠ ةداملا هذه يف هانطسب 2 هي ار عضوف وطسرا هذائسا نع دعولا زاجنا
 ىتلاةرابعلا ناش قرافملا لقعلاب ناسنالا لاصتا يف ه.هذم دشر نبا اهيلع ىنب يلا 5 رايعلا

 : ثلاثلا بابلا يف هامفنس امن لوقعلا يف مهيهذم برعلا ةفسالف اهيلع ىنب

 0001 يهو عيضاوملا هاو لئا ملا ةلاسم ىلا نالا انلصو  دولخلا «ه» ةرقفلا

 كلذ يف ببسلا لعلو ٠ هلم ريغ ىلع لمح' دق ةلاسملا هذه يف كانه انمالك نا انغوسي و

 نضومغلا كلذ ليزي احرش انه هحربشت كلذلو اضماغ راصتخالاب ناصف ارصتخم نا

 يف'اننا ” هصن انهو ةرقفلا قللت ةمدقعم ف هانركذ امانه كيعت كلذ ف عورشلا ليقو

 مضاوم ةدع يف هل اني أر هتمحرت ىلع مادقالا لبق ( دشر نبا ) هبتك ضعبل انتعلاطم ءانثا
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 ع يب ل ل ب ب ني رس ب رب ص رح ل ل الح ع حج يس ل ل ير رس رم بسس صحح سيب يسب دبس سيسي سس

 لوقن « ضيا ا باقعلاب ىتح ةيناثلا ةايحلاب 0 لعل ةلآلد ا لدن مالك

 ةعب رشلا تريب مف لاقملا لصف هباتك يف دشر نبا هركذ ام يف ركفن نحنو كلذ انلق دقو
 تاي آلا لي وات يا ) ابجاو لي واتلا يراكاذا نكلو » : هصن اذهو لاصتالا نم ةمكحلاو |

 ةداعسلاب و تاوبنلابو ىلاعتو كرابث هللاب رارقالا لثم لوصالا كي نوكي ال وبف ( ةينيدلا

 لئثمرفاكمل لواتملاف لوصالا يف ناك ناو ٠ عورفلا يف نوكي لب يورخالا ءاقشلاو ةيورخالا
 سانلا مسي نا لوقلا اذلبمب دصق امنا هناو ءاقش الو انبه ةي ورخا ةداعس ال هنأ 'دقتعي نم
 سوس لاهدوجو الا ناسنالا ةياغال هناو ةايحاهناو مهساوحو مهنادبأ يف ضعب نه مهضعب
 ءرللا كي هتجرت نم ه8. ةحفصلا يف ةرذشلا هذه انرشن نا بير الو' لوقن - « طقف

 هيلع امو هل ام رشن نم هقح فوسليفلا انئاظعا ىلع لدي نذل
 "ل وقنف .دواملا ةلءانسمب يف هتفسافنطسن نآلا انيلع
 ةحفصلا ) دشر نبا هبات 5 نانر فوتياينلا ايت ينلا وطسرا ةفساف نم 0

 ٠ناعون لقعلا نا « سفنلا » يف هباتك ترم ثلاثلا لصفلا يف حضوي وطسرا نا (
 دعسم لوعتملاوا لءفنملا نال يلصالا عونلاوه افلا عودلا كلون“ لعفنم 'عونو لعاف عون

 جازتمالا لباق ريغو ةداملا نم *ىرب لقعوه لعافلاو ٠ لوعذملا نم قرا اذا لءافلاف ٠ هنم
 ةحفصلا نه نانر نع ا_ زلم ىبتنا )» ءاننلل لباق وهذ َُك |.عفنلا لقعلا اماو ٠ ًءانفلل الو اهب

 ءاهسفن ةينانويلا هظافلاب !دهشتسم وطسرا ةفساف اهيف فل ءوملا حرش يتلا !؟*

 ٠ ل.عفنملا لؤعلا وه أمز هركذ مدقت يذلا لعافلا لقعلا وه ام لعن ول ىغمني اذو دعيف

 وطسرا 4ب دارا 1 لعافلا لقعلاب دب را هنادشر نبأ مالك نه مدقت م ربظ لق 0 1 وقذف

 .٠ امهر دصموه يذلا لوالا لقعلا يفعل ةكرملاو ةوقلا ماعلا هذه نئس هحللا ردصملا يا

 فالخال لوق اذهو ٠ ىننيالدلاخ يدبا ناسنالل قرافملاو ةداملا نم ءىربلا لوالا لقعلاف

 م11 لذتفلا وا هسفن ناسنالا هيلع مالكلا مد اك وه 9 لعفنملا لقعلا وه ام نكلو 8

 |ا17 الاخ نك نأو هسنب ١ درنتم ١ دواخ :نلاخ ريغ لبقعلا اذبف ٠ ناسنالا كح

 يح 2

 1 ةماعلا كقتعي هلحو ةلقعسم توما دعب سس لقعلا .بهأو نه ناسالا هدوم أ

 هردوح نال هعون تتيح نه ىف الل افلا لقعلا 0 كالذ ٠ ةلوهدم ىرخب ا ةايح هل

 ةأيملا يش 5 نكلو ٠ هيف عدوأ يذلا ناسنالا ثيح. نم ايناف ناك ناو تي دبا دلاخ

 اصضفمفا_ رص بنهر

 ىلا راو تراب اك



 8 ا ا ا م ا ل ل ل ل ل ا ل د يس ع حس وح سس رجل

 اقوا دو>حوم نوح ف هئم 0 8 ىذلا يدبالا لكلا يف اف يأ 9 ثوملا دعب هل نوكت يننلا

 ملعا 0 0 2 ى“ حش مأ٠ دحاو تقو 1

 لاوقا كراك يفرح وطدرا كل 0 بهذ وه 0 اذه 0 مع 2 : انسأو

 نا لوقي مهضعبف 3 ءاشر 5 مم دحاو لكو عوضوملا انو 2 ب زاذتم نكرسفملا

 هركف ىلع ةلالدلا رفآك حب رصت وهو رناف لوعنملا وا لعفنملا لقعلا ناب حرص دق وطسرا

 هس مهلوق كاذكو ٠ لوقلا اذه فالخ ىلع لدت هتفسلف حور نا لب لوقي مهضعبو
 ررححب دشر نبا نا قرب ند مهنف ٠ رظن نمواخي ال ناش ا 2 كشر للا 34 ار

 رنا هناب دقتعت هنأف كاذلو دلاذ 2٠ 01 ناسنالل قرا 17 ريغ لعفنملا لقعلا 2 ا

 3 يا توم ةيحلالا ةيانعلا نا 0 عضاو وأ ضعب 5 هلو كاألذ ىلع نودهّشتسا و دا م

 5 نبا » « ٌءانثلا نع ىعودلا دراطا اذ هش زعلو هعوندياءدلاوتلا ىلع ةردقألا ىلافلا

 “أ هال“ ةهمدل !نانر 52

 فت”رواوالا اه ركصألا ض.ءيلا دنع ضعءاذو مهضعب 06 حض ناو ةرابعلا هله ىنعمو

 هنامو 5 ملاعلا 2 لقعلا ةدحو 0 اضاخ أب هذم دّشر نبال نا مهوقب من ورمسفب مناف

 لقعلا وهو دحاو 2 نم ذوخ 1 نفل 1 ردم نانا لد 3 7 لك دقتعي هنأ

 كتراكدقو. ٠ :دحاوؤوه اذا ناسا لك يف يذلا لقعلاف ::هركذ مدقت يذلا ماعلا لوالا

 يف هضقن امادعا ىلع لهس كاذلو ةيدشرلا ةنسافلا يف يناوجملا فءضا نم بعذملا اذه

 ىزذلا لقعلا تأ نومتزت له ؛ كرمز نبا راصناب جمرصي أموت نس كلا ناك كقو ٠ ا وروأ

 ٠ دحاو ود صوصللاو قرطلا عاطق يف يذلا لقعءلاو وطسراو نوطالفا يف ثراك

 تدب و٠ ةناسالا لقع هانيع“ أ وهو أ لينأو "قع ةيناسنالل لعي بهذملا اذهف

 ةن اهيا ن .ه 3 نود ضرالا ف ا لاح لقعلا اذه ار 0 دشر ا ,ادار

 ةدلاخ يبهف ٠ 3 ءاش ام ىلا لايجا ذعب .الايجاو نورق دعب اتورق ةبقاعتم نوكلا يف نا

 ايأر هن جرت“ نا رظانلا عاطل را طحو نءافخ راتبا ييلعت ار اذن” اذا سا

 ناسنالا ل قع ةقرافم ضغبلاو سلاو َه .ه 0 وما نال و 0 نبأ ْن اكلذ لات

 لوقلا اذوهو ٠ يفت ال اها يا لقعلا 4 1 نكلو | مه 2 هيف ينلا سفدلاف 8 دعب

 امونهرسي دل اك نيدلا ىلع اهقيمطت هب نودصقي ع ابيف نوثحابلا وطسرا ةفسلف ند هجر“ |

 ىلع ةرمعلا أ_ءاو ىد الل < هك اة اسأبأ هديه 2 وعلا نايل كالذ نهو :رياكاو



 ا حرصا 5 0 ةدع كس هل انيار » فاللخلا ابيف يفبلا ةسماخلا ةرقفلا يف انلوق

 ٠ هلقعب ال هبلقب بثكي وهف ٠ هدادجاو هئابا ديلاقتل عضاخ نموه لجرك كلانه بتكي ظ

 دشر نبا هللا 6
 ممم حلم ع لس جب ع ل ل ع ل لع ب اب ب م ل يم ل ل ل هس حس صم

 ريسفتلا قي رطب هيف لع رداق 0 رسفملاو دامح سصخ لا اتاك ريسفتلاو لب 9 اعلا

 ريسف# 11 0 كد ف بيسلاوه اذهو ٠ءهيهذم ناقف وب احورو ةايح ليو *اتلاو

 ةيحورلا مهنوؤش يفرشبلا ايلا عجري ينلا ايلعلا ةيعئارشلا 0 عيمجو وطسرا ةفسلف

 ٠أهريغو دوملتلاو ليغالاو ن ارقلاك ظ

 ٠هيف روذعم هلعلو ٠ ضتئانتلا نم 2 كسار نبا ةفسأف ُِف نا ريظي كالذ لك نم

 هنيع فعض زييسلا رصي فءض بيس :نا : هلوق يف ناكامنا !ًرورظ ضفانتلا كلذ دشاو |

 ٠ىتفلارظني اك رظنلا عاطتسال ىتفلا ةريصاب يشل ناك ولف ٠ هيف رصبلا ةوق فعض ال ةرصابلا
 غي سفنلا تال ١ لك نوكت اخيب هناف ٠ سفنلا ءاقب ىلع ليلدريخ داقرلا نا : لوقي مث
 | لقعلا نال كلذ ٠ مسجلا يف لمفلا ةرّقسم سننلا نوكت ةلطعم اهنءاك ةنك اس ةدماه مونلا

 ثامس عم ةلعاف ةلقتسم ةدرفنم قبت كلذلو مسجلا ءاضعا نم ءيدب ةطبتص ريغ سفنلاو ا

 داقنعا ( دولللا يا ) سفنلا ءاقبب داقنعالا ىلا فوسايفلا لصي اذكوهو ٠ ءاضعالا كلت
 « هب ةماعلا

 هفدري مل وأ سفنلا ءاقبب دشر نبا داةئعا ىلع ةلالد حرصا لدي لوف اذبهف لوقت

 طارقس يف دحاو هناو دارفالا ددع ىلع ءازحتي ال لقعلا نا : ةتصالخ ام اهيفرخ ١ ثحيب
 نمدرغم 0 ناسالاف ٠ ساو نع هيأت ةيصخشلاو هل ة - الل هنا ابو نوطالفاو

 *ىدابم ءاشنت كلذ [ىردو - ؟ازحتب ال لقعلا نال لقعلا ثيح نم ال ساوملا ثيح
 22 (158و1 85 ةحفصلا نانر فيل ان دشر نبا جار )بالا ءادبل ةفلاذم

 ركذتاهيلع كعالطا دعب كنا بير الف“ ٠ عوضوملا اذه يف ةضفانتملا هءوار 1 هذه

 اوك دو نب ١ نا كال فا باوثلاو باقعلاب ىح ةيناثلا ةايلأب هداقنعا ىلع ةلالد

 ةءارج لدي 0 ل ناك لو ناعلا ةلعو لقءلا ردصم ن - لقعلاب هت دنع اما

 لآ ةراغا كلذ يف ناك دقو لوقن « يلايي الو ةيحجلا' ةقيقطلا فيك ىلا دَسالا |
 هد تراكق اننا علان“ |

 | هب درف ةايح توملا دعب نوكي ال كالذ يلع هان ود»» ةيمت اذهو ةرقفلا مائتخ 2 «اح > أم قب

 ضماغلا لوقلا اذه روسفت كيلاو )"و ةيناثلا ةايا ع نع ةماعلا 1 م ء يش الو

 هنأ يا .٠ ايرضا ًهداقتعا داس> الا رشح دقتعي الإ فوسايفلا نا كاذب دوصقملا نإ
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 تك تالاملا نبأ هكا

 ا ل ا ل ا ل حرب ب د سي ير ل رس عي سبع

 لوقي م اجزم ايواش الك ١ قطان !درذ ىرخالا ةاّيللا ىف نوكي ناسنالا نإ 3

 هلاق ام كيلاو ٠ اي رص اداقتعا باقعلاو باوثلا بوجوب اضيا دقتعي ال وه لب.٠ ةماعلا
 ةطساو ريطأو ةليضفلا سانلا رابتعا ةّريضملا ماهوالا نم » نوطالذال ًاًباتك هضيخلت يف
 فنرا كلذ ٠ ةليضف دعت مل ةلزاملا هذه يف تازنأا اذا ةليضفلا ناف ٠ ةداعساا ىلا ل وصولل

 ال عامتلاو ٠ ةداي زو ابلثم هيلع ضعي” نا لمّوي وهو الا ذالملا هسفن مرحي ال ناسنالا
 لام مرتي ال ميكملاو ٠ برملا رش نم مظعا ّرش نم اًرارف الا برملا يف توملا بلطي
 عضو يفو ( ١57 ةحفصلا نانر عجار )« لالا كلذ فعاضم كلالذ دغب لانيل الا هريغ

 ةرخالا ةيس نموننلا ةلاح هتك دحا يف فضو هنالاديذش افينعت نوطالفا فدا

 دالوالا صوسخو ةيالا لوقع دقت ديف ل ايش ديفتال تافارطا هذه نا » هفينعت يف لاقف |

 مهافكالذ عمو ماهوالا هذه لك نودي نانا فرعا ينناو' ام عنب مييلع دوعت نا نود

 (6١ا/ ةحفصلا نانر عجار ) » اهب نودقتعي نيذلا نع ةليضنو اضف نودقني ال

 الو ٠ يلبعلا ثمل "ه ريغامه ةلاسملا هلله 2 دشر نبال ناربظي ريخالا لوقلا اذه نش

 ةئيادلا ةيداملا ءىدابملا ةورطس مهفيخت نيذلا ءالقعلا ةفسالفلا عيمج ناف كلذ يف ةبارغ

 مل كالذلو ٠ ماتها دشا هب ثرودتهم ةرثالاو ةهارشلا ةوقب ريخخا نم هيف ام قد ملاعلا ىلع

 داقنعالانا لوقي ناك دتذ ٠هتند يف نكلو داقتعالا ذه ةقيقح يف هيرظانم لدا# نكي

 8 لطيم وا تدثم ل وشب هل ضرع نأ ا الف عئارشلا هلع تصل دق ماسجالا داعب

 اثم دوعت لع صخب دوعت ال 00 تو كعب دوعل يا ماسجالا نا لاقي“ نأ 52 ن و

 اناو داسفلاو نوكلا هباتك يف وطسرا لاق 5 صختلاب دوعي ال مودعملا نال لاثءالا هذه

 ريغ رح ا |سح دخت سدنلا نا اذو ىعمو » مدع م نيعأ ال 8 ل دوحولا دوعب

 فت"ران اي نه اهني اهيلع ملطي مل بئارغو بئاجت تارودقملا ةنازخ 2 2« لوقي ناكدقن

 كقو ا أم ريغ جاهم نادبالا ءايحا ُِق نوكن نا كعمل و ٠ كال الا دو>و ال

 طاتخوفطنلا هيشت هتارطق رام ثعبلا تنو يف ضرالا ردغي هنا رابخالا ضعب يف درو
 ثاعينا يغدتقيو كتالذ 4يسل رع ةيحالا تاق ْ 50 و ُِ دعب ياف ٠ بارآلاب

 2 يلازغلا مامالل ةفئسالفلا تفايت عجار ( » هزار سوفنلا 0 اهوادفتساو داس>الا

 شر نبا اهبتك ىلا ةليخا ةرقفلا لقتن نأ انب 2 ةلاساا هذه انه انركذ اننا أع و

 تفاهتهباتك نع القن دحاولا فرماب اهصن اذهو دئارف دئاوف ابك اهناف عوضوملا اذه يف



 كسار نيف ةؤسأف ه7
 م ل ب ل سي ل ل ل ل رس رس لع ص ل سب رع سي ع سجل ع ل لس ل رى ع ع ب رحرحم سالي سمس سس سس

 كا هللا هرحر 0 ٠ يلازغلا ١ مامالا 0 هب در يذلا تفابتلا

 رشح نوركدي ةفسالفلا نا معز نحل كلايألا هادف نه + ( لا :ذلا دم احوبا ١ عرف او 0(

 هول ام لقا داس الا رشحب ا لوق هيف مدقت نم دحاوأ دحو ام ءى ث اذهو داسحالا |

 نم ددعلا اذه نود ةفسافلا مهنع انيلا تدئاث نيذلاو (اذك) ةنس فلا عئارشلا يفارشتنم |

 اوتا تيذلا ليئارمما ينب ءايبنا مداسجالا رشحب لاف نم لوا نا كلذو (اذ؟ ) نينسلا |

 ليئارسا ينبل ةب وساملا ىعصل نم ريثك نموروب زلا نم ندب كلذو مالسلا هيلع ىموم دعب

 ٠ ةئباصلال وق وهو مالسلا هيلع ىسدع نع هب لوقلا رتاوتو ليجنالا يف كلذ اضيا تبثو

 نه روظي موقلا لب ٠ عْن ارشلا مدقأ اهنا مز> نب دمع وبا لاق ( ةئباصلا ) هعي رشلا هذهو

 كلذ يف بدسلاو اهب نايا د( داسحالا ث ءب ةعب د رمش ي يا 0 ال 5 سانلا كالا مهنا 3

 هنداعس هغولب و ناسا وه اع ناسنالا دوجو هب يذلا سانلا ريبدت ومب رينا اهنا توري مهن

 عئاندلاوةي رظنلا لئاضفلاو ناسنالل ةيقلخلا لئاضفلادوجو يفةب رورسض اهنا ثللذو هب ةصاخلا

 الو ةيلمعلا عئانصلاب الا رادلا هذه يف هل ةايح ال ناسنالا نا نوري مها كلذو ٠ ةيلممعلا

 رم دحاو الو هناو ٠ ةي رظنلا لئاضفلاب الا ةرخالا رادلا يف الو رادلا ذه يف هل ةأيح

 ىلاعت هللا ةفرعب الا نكمتال ةيقاخلا لئاضفلا ناو ٠ ةيقلذلا لئاضفلاب الا هيلا غاببالو متين يذه

 هبشل امو ةيعدالاو تاولصلاو نيب ارقلا لثم ملم ولم ف مه ةعورشملا ت 5 لاي هميظعتو

 ةلجاب نوريو ٠ نييبنلاو ةكئالملا ىلعو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا يف لاقن يفلا لي وافالا نم كلذ

 ام ايس الو عرشلاو لقعلا نم !ينابم خت يتلا ةيندملا ةي رورغلا عئانصلا يش عئارشلا نا
 هنأ اذه عم نوداو ' ل لفالاب كللذ ف تفلتخا ناو مئاثلا عب ص ماع 0 00

 اا نأ 2 له لثم ةماءلا اهيذايم يف لطبم وا كدنما لوقب نضرعتا نأ تبني ال

 رئاس يف ثوري كلذكو ٠ دوجوم سيل ما دوجوم وه له كلذ نم رثكاو ٠ دبعي ال
 دوجو ىلع تقفتا الك مئارشلا نال اهتيفيك يف و ةريخالا ةداعسلا يف لوقلا لثم هيذابم

 هتافصوهدوجو ةفرعم ىلع تقفتا 5 دوجولا كلذ ةفص يف تفلتخانأو توملا دعب ثيورخا
 ةقفتم ث كلذاو ٠ رثكالاو لذالاب هلاءفاو ءادبملا تاذ يف هلوقث ايف تفلتخا ناو هلاعفاو
 هذه ريدقل كيس تفلتخا ناو ةرخ : الا رادلا يف ينلا ةواعملا لا لقوت ينلا لاءنالا يف ْ

 نال مددع ةبجاو تناك عيمجل كرأ اذاشم قيرطي دكا غور تناكأمل ةلمجلاب يبن ٠لامفالا

 ٠ ةكملا لعتي ناهنأش "نم وهو ءالقعاا سانلا ضعبل ةداعسلا في رعت وحن وخل اهنا ةفسلفلا



 مرح رح حل

 اه تهبن دقو الا عئارشلا نم ةعي رش دن الف اذه عمو ةماع رووا مياعت دصقن عئارشلاو

 مب اغا الا صاخلا فنصلا 5ك ا“ روحا هيف كركشي اه تدنعو ءاكملا صخي

 فنصلا دوجتو يف اي رورمغ ماعلا ميلعتلا ناك ماعلا فنصلا ةكراشمب ةئدافش ليمشو
 ىلا هتلقن دنع اماو كلذ يف دحا كثب الف هئشنمو هابص تقو يف اما ٠ هتايح يف و صاخلا

 ملعي ناو ليوان نسحا كالذل لو اتي ناو هلغاشي ام نيبتسب الا هترورمخ نق صخب ام
 ةيعرشلا "ىدابملا يف كشب حرص نا هناو صخيام ال معي ام وه لعتلاكلْذِب دوصقملا نا

 هناف مهليبس نعفراصو" ىبيلع هللا تاولص ءايبنالل ضقانم هذا لي وءاتب وا اهيلع ءاشن يلا
 ٠ رفكلاةب وقع اهيلع < اشن ينلا ةلملا يف هل بجوتو رفكلا مسا هيلع قطني ناب سانلا قحا
 نا دقتعي ناو ع هدنعاملكت ناك ناو هنامز يف اهلضفا راتخي نأ كلذ عم هيلع بيو

 ةي ردنكسالاب سانلا نولعي اوناك نييذلا غاكملا لسا كللذلو ٠ هنملضفا وه اه خسني”لضفالا
 ىسعةمي رش مهتلصو الل مورلا دالبب اوناكن يذلا غاكحلا رصنتو مالمالا ةعيرش مهتلصو امل

 نم رهاظ كلذو نو ريغك ءاكح ليئارسا ينب يف ناكمنا دحا كشي الو ٠ مالسلا هيلع
 اًرما ةكحلا لزتت ملو .٠ مالسلا هيلع نائلس ىلا ةب وسنملا ليئارسا ينب دبع ىلا” لاقل
 سلو كح يأ لك نا ين ةيضق لك قدصا كالذلو ةايبنالا منو يحوأا لها يف 1

 عئانصلا تناكاذاو ٠ ءايبنالا ةثرو مهنا مهيف ليق نيذلا ةالثلا ميدكلل اذ يكح لك
 عئارشلا يف كلذ نوكي نا بي يرملابف ةعوضوملا ل وصالاو تارداصالا اهبدابم يف ةيناهربلا
 نكمي هنا لس نمو ٠ اهطلاخي لقعلاف يجولاب تناك ةعب ريش لكو ٠ لقعلاو يجولا نم ةذوخاملا
 يفلا عئارشلا ا نا ةرورض نوكي نامزاي هناف طقفلقعلاب ةعيرش انبه نر نا

 د ءوت نا بجي لمتلا ءىدابم كفرا ىلع نوقفتم عينج او ٠ يحولاو لقعلاب تطبنتسا
 نرعع ةلصاخلا لئاضفلا دوجوب الا لمعلا بوجو ىلع ناهربلا ىلا ليبس ال ناكاذا اًديلقت
 عئارشلا يف نوري ميعمحاب ءاكملا نا لوقلا اذه نم نيبت دقف ٠ ةيلمعلاو ةيقلطا لاعالا

 قلم 5 ةعورشملا ناسلاو لم <ىدايم نيعضاولاو ًءايبنالا قوم دلقتي” نأ ينعأ يارلا اذه

 ىلع روهمك كم 1 وه ةي رورعذلا :ىدايملا هذه نم مدنع حودملاو ٠ لم

 كروك لثم اهريغ ىلع نيئشانلا نم ةليضف متا اهيلع نوئشانلا نوكي ىتح ةلضافلا لاعالا
 ناو ىلاعت هللا لاق اك ركنملاو ءاشحلا نع ىبنت ةالصلا نا يف كشر” ال هناف اندنع تاواصلا
 . ةعوضوملا تاولصلا رئاس يف هن ثا لعفلا اذه ابيف دجوي ةعي رشلا هذه يف ةعوضوملا ةالصلا



 دشر نبأ ةفسأف 1
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 ةراهطلا نهابيف طرش ام رئاسو اهراكذاو !هتاقواو اهددع يف طرشش' اب ثالذو عئارشلا رئاسيف

 داعملا كيس ليق اميف رءالا كلذكو ءاهل ةدسفملا لاوقالاو لاعفالا كرت ينعا كو رْثلا نمو
 رومالاب م لا تاغملا لس ناك كلذاو٠ اهريغ يف ليق ام ةلضافلا لاعالا ىلع كح وه أاهيف

 ا ينلا ةنجلا لغم : ىلاعت ةلبان لاق 5 ةناخورلا قومالاب هلدق نم: لصفا: ةياننحلا

 0000 نذل الو تار نيغ ال ام أ ١ مالسلا هياعيبنلا لاقو ١راهالا 0 3 يري

 .دامسالاالا ةرخمآلا نم ايندلا يف سيل هنع هللايغر نس ء نبا لانو ٠ رشب بلق يلعرطخ
 اذه 1ر» لففا رخا روطو دوجواا اذه نم ىلعا ىرخا ةءاشن دوجولا كلذ نا ىلع لد

 ىلا روط نم لقثني دحاولا دوجوملا كردن انا دقتعي نم كاد كب نا ىغبني سلو ٠روطلا

 فبريذلاو ٠ ةياقعلا روصلا فو ا,تاوذ ةكردم ريصت نا ىلا ةيداا رخل لاقتنا لثم روط

 لاطباو عئارشلا لاطبا نودصقي نيذلا م امنا هب [يصقاو ويد رمتو ءايشالا هذه قاوكش

 كش ال ام اذه تازللاب عتملا الا ناسنالا ةياغال نأ نوري نيذلا ةقدانزلا مو لئاضفلا

 ٠ هنولخقي ميعجاب 30 عئارشلا باعصا نا كّشي الفءال ةوه نم هيلع ردق نمو هيفدحأ

 باتكلا ا نئفت ينلا لئالدلا شو هيلعا مم جنح ينلالي وافالا ما ناف هيلع ردقي مل نمو

 عضوت نأ مه دناعم يف دب الو ديج وه مهتدناعم يف( يلازغلا ينعي) لجرلا اذهةلافامو زيزعلا

 هذه لاخما يه دوعت يبلانا عضوت ناو ةيعرشلاو ةيلقعلا لئالدلا هيلع تاداكة باث ريغ سفنلا
 دوعي امناو صخش 1 دوعي ال مودعملا نال امنيعب يه ال رادلا هذه يت تناك ىنلا لاثمالا

 ةداغالاب_لوقلا مصياال 00 لاس لا نإ 5 هلع ا نيملأل مدع امن لئاحرجبلا
 ينلا نث داعت ينلا ماسالا ناو ضرع سفنلا بلا نيدلكتملا نم دقنعا نما نفذه ع ظ

 ددعلاب نانثا لب ددعلاب دحاو ال عونأاب دحأو هناف دجو م مدع ام نا كلذو ٠ مدعت

 ةياذ هي دشر نبا مالك ىنبتتنا « نينامز ىتبت ال ضارعالا نا مهنم لوقي نم ةصاخيو |

 تفاعلا تنات هياعكلا

 روما ةثالث مدق امم ابتنالاب ريدجلاو . ٠
 ىلع اهضرع مدع 2 هتيغرو هل ا يق يف يحولاب فو بليقلا غانهكا كفأللا سال | 1

 ينلالث أسما لك يف هش ٍرْط شا هلهو ٠ 01 ِظ قبطتت كل 0 اهتفص ليو اي ع لقعلا

 ش نيذلاب معلاوأ 0 نيدلا اهب هل ناك

 ال يكلا نا » هلوق ناف ٠ نايدالا قاب نأشب هلهاستو دشر نبا عئاسن يناثلا رمالاو
 بي اذنم تهبل اهلك عئارشلا ن و ةياعلا ا دايم ف لاك وات تثدل» هلو وشب ا ضرعتي

 ص ان تك

 الا اب ع ا لل ا



 بجيلباهيدارم كيس كلششب ميرصتلاو اهب ةناهتسالا زو ال هناو هيلا ةماعلاو ةصاخلا هيبنت

 ةعورشملا تادايعلابالا نكت ال ةيقلطا لئاضفلا ناو قحاهلك اهنال لب وات نسحا.اهلي وات

 ءاكملا ناو كلذ هبشي امو ثاولصلاو نيبارقلا لثم (للملا لكيف يا ) ةلامرةلم يف رشدلل

 الاهوعضو ينلا ءىردايملا نال « ةلم لك يف » نيعضاوااو ءايبنالا دياقث سانلا ىلع نو.جوي

 تفاهت باتكيف قبتس لاوفالا هذه  ةلضافلا لاعالا ىلع روهجلا ثح الا اهب دصقي"

 ءاوهأ هحزحتت ال يذلا يبدالا هلاكو ةماعلا هتهازنو فل ءوملا نسب فرش ىلع يلد تفايتلا

 قرشلايف ةيقيقحلا ةفلالا قيرط نيلوقلا نيذهب 7 ر دق هللا هنخ 1 هن اكو ٠ ةماعلاو ةصاخخلا

 لمع اذا اهتاذ ”دح يف ةحيتص نايدالا عيمج نا اهب لاق هن أك٠ ةنكملا ءاخالا ةر
 ةداعسلاناسنالا غالبال لئاضفلا يف بيغرتلا ىوس ال ضرغ ال اهلك اهمال اهلئاضفب 0

 اك اول ىلع ينثيل نايدالا دحا يف نعطي يذلا نا لاق هناك: ني راك ف

 ةكرتشملا ةماعلا ةينيدلا ءىدابملا عيمح ىلع نعطي نك يتروكي .قحريغ نموا 00

 اند ىف هن ىف ةيدالا 'ىدايملاو ة ةيندلا ةليضفلا َه ةر اد نع نع جر 2 كلذبو للملا 2 نيب

 2 اذه هيدهنو ٠ هتهازن هب ربظا يذلا لوقلا اذه ىلع هركشل ديلولا يلا ماما مارتحاب
 ءاخالا ءىدابم ىلع ةعمنجلا ةديدجلا ةئشانلا يا قرشلا يف ديدجلاتدنلا مسأب

 ٠ ةناسنالاو

 لاطباو عئارشلا لاطبا » نودصقي نيذلا ةقدانزلا صاب هماتها وهو ثلانلا مالا يتب
 ٠مهيلع ردقي نم لك ىلع مهلتف باياو « لئاشلا

 اذه: نم راكا الهانش ديثولا يبا نم رظتنن انك'اننا ةير لكي اذه ف لإ
 نابميال نكلو ٠ هببس ناك ايا متر ةيقيقحلا ةيناسنالا ةعيرش يف لتقلا نال ٠ لهاستلا
 مامالا ىلع دري ( تفاهتلا تفايت ) باتكلا اذه يف ناكامنا هللا 0 ديلولاابأ نأ نأ

 دصقي ينرتا اذه دعب ةبارغ الف“٠ هريغ يف ناك ام ة“ارج لقا هيف ناك كلذلو ' لالا
 ةدشلاو فرطتلا نم ءيشلا هت ةياوقن

 لصنثي نا يف هئيغر يفو٠ ىرذا ةدح ةلاسملا هذه يف ديلولا يبال نآك ارث كالذ عمو

 كاع | ند قطع ثيللا 0 5 يف ةفسافلاب نيلغتشملا ىلع عقث تناك ة يش لك نم
 ديق لك نم قالطنالا ىلا ةعي رذ ةفسافلا يف نوري نيذلا ةفاحلا لوقعلا

 اذهوا دغر نبا هبانك نم اذلا ة>دفصاا يف نان اور ام لق لوتلا انطا
 ٠ ملاعلا مدقب داقنعالا لا ي د<#و ةءانصلا هذه 7 ١ نولوقي ةفسافلا مود> ناك 20 هفر 2 هصن



 تاوهشلا عم سي رج ةعيرش الو ديق الب ةشيعملاو باسحلاو ثعبلا راكتاو هدوجو بوجوو

 ءالعلا ضعبب انايحا ىدا يعيبطلا لعلا نأ هب د م دب ال امو - ( يللازغلا هلاق )
 ءارمالاو ءافلملا 00 « نيشاشملا » ةفئاط ناف ٠ ةيداملا نم ءيش ىلا نيلسملا
 ٠ ةفسافلا يف بتك فيل'اتب مهتاقوا نوعطقي ةفسالف اوناكامنا مروصف يف مهنم نوري

 اودجو نا.ةعلل شع ةباثمب ناك يذلا رصقلا كاذب ثولك ف مثرصق ىلا لوغملا شج لخد الو

 ادع رمو ناحتمال اوبر لاب ى 78 ع.طلا ملعلاس ردا ة ةفرغو ةعسأو ةتكمو ةلمأك ةيلع ةسردم هيف

 هحو ىلع اوناك برعلا دنع ةفسالفلا ناف كلذ نع 1 ناقثالا ةياغ يف هتال ١ كالغال

 فكعيو انغلا بجي ورمخا برشي ناك انيم نبا ناف٠ تادابعلاب ماتهالا يليلق لامحالا
 هذه كيس هتذمالت عم يلايللا فرعي ناكأم اًريثكو ٠ ةيلهاملا لاعفا لءفي و ذالملا ىلع
 ءادعلاوءاصخلا ريثت اهنال را تمرح“ دق »باجا ةمّرحم رمخا نا ةرم هل ليق امو ٠ رومالا |

 ثحو يركف هيبنتل اخوانا ينناف يتكحي كلذ نم موصعم يننا اعو ٠ نيب راشلا نيب
 ةلزاع مههنطو ءانبا نيب ني ربتعم برعلا ةفسالف ناك كللذب و ( يلازغلا هاور ) « يرطاخ

 رظنلا يعسأو الاجر ناب قيدصتلا بعصي هنال ٠ اندنع رشع عياسلا نرقلا يف «رامتلا ا

 لاق دقو ٠ هنولعي ةماعلا ناك ام قوف ةي زمرلا نيدلا دءاوق نم اواعن مل لاجرلا كئاواك
 ةينيدلا تالفحلا رضحي و نآرقلا ءارقي ( ةفسالفلا دحا يا ) مدحا دجن دقو » : يللازغلا

 اذالف تا ءوبنلاب دقتعتال تنكح اذا لئس اذاف ٠ هيتنش نم نيدلا ىلع ىنأي و تاولصلاو
 ال اذ كفو ٠ ثوملا نم ٍتايح ذاقنال ةلْيسوو ةداع ةالصلا نال يِلَصا ء بيخيهناف ٠ يلصت
 ” نانر نع القن لنا « رنكحلاو تاعانشلا بو رض لك نايتاو را برش نع فكي

 نوبصني و ةينيدلا لئاضفلا نومرث4ال نيذل' ءال هوه ةةدانزلاب نعدت دياولاوب | ناك اذاف لوقن

 «نيشاشملا»ضرغ ناك اك لئاضةلاو عئارشلا لاطبا مهضرغو سانلل اًئيدر الاثم مهسفنا
 ٠ هلاق ام يف رذعلا نم اًييش هل ناف نامزلا اذه يف ةيوضوفلا فئاوطلا ةلزنم اوناك نيذلا |

 هينبت ام مدهت لاعفالا هذهك ةالاعفا نال هبلق يعم نم هلاف ام لاق دق نوكي هلا بيرالو |
 اا الا را ل ةناك اذا نكلو. اهتم لوقملا رفتت” ذا اه>وتيف ليسا 3ستو .ةنداقلا
 ءاشني نانود هنم ايك] لا اذه يف نيفرطتملاو لقعلاب نيثحابلا ىلع « ةقدانزلا » مسا

 ءاتحالاو ءاقنالا رذع ريغ رذع هل سالف لئاضفلاب ررمض منع

 ع . ع ان دشر ىبا ةفدلف يف ثخابلا نا عوضوملا اذه يف مدقت أم مك سرع ل |صاحلاو

 ٌةدحاوو ةيمأس ٌةدَحأ و ٠ مدقت امك نيعئضةانغم نات يد 0 لَ ادنلا هله 2 اد 6 عقد



 نهر ككايح 4 ءاع تدذنقف ٠ هه>و ينعرا داو كوضف . كال ة أم ىلع ينعلطتو توما كعب | ممل 1

 نو اقع يذلا همالك ذئنيح ثدحهفف 4 صاخلا ف لخد صاخلاو ماعلا ىلا داع ماعلا ا

 6هج/ كك نبأ هلق

 ةيافك ردقلا اذه يف و ٠ ةيباجيا

 ٠ عوضوملا 6 ل ةرياغص ةباكح رشأ لهب ىرن ال لصفلا اذو ماتخ لبق نكلو

 يار ريظي املهو ٠ جرفلا قل اهلقن هنعو ةفسالفلا خي رات هباك“ نيدلا لاه اهاؤر دقو

 اذوهي نب فسوي وه ىلللألا اذهو ٠ هددصيف نحن يذلا عوضوملا يف.دشر نبا ةذمالت دحا
 .روبهشملايدوبيلا فوسايفلا ن وو*ىمومودشر نبال ا ذيلت ناك يذلا يل ئارممالا بيبطلا
 1 لهل نك دقو ٠ ةيافو نعي دكر نبا ةننلف ةاغورك [ وه اك مدقل دقو

 يفوح اًينابسا دوبي ىدل ةريشلا نم دشر نبال ناكأم ىلع لدي اباتك روك كلا اذ |
 اهتيطقتزل جا « اي رثلا » كتنبا سما ىنتبجتا دقل » باتكلا اذه ةصالخ يف هذهو ٠ هتايح

 يننالوالا ٠ قرط ةثالثب اتجوزت م ٠ ءانيس لبج ىلع انل ةاطعملا ةعي رشلا بسحب (ملخت
 ثلانلاو ٠ اهب علوم يننال بح 3 مل تنتك يتنا يفاثلاو ٠ ةفادصلا تهذ اهتررعا

 رومألا هدي اهيبلع لاويمحلا دعب ىلا م - ءازذقلا !ةاتفلا ىتفلا مضي 5 يردص ىلا اههشن
 ين“ قش ٠ فدعلاالو فطللا ال كلذأ لمعتسا و بحلاو جاوزلا شارف ىلا اهتوعد ةثالثلا

 نيدهاش ماما هلككالذ ثدح دقو ٠ اهسفنب يسفن تجزمو يبح اهتن دق تدك ننال[
 هذه نكلو لش نمادا نوع“ سم يأ ) هللا دبع" نبا ناقيدصلا ا 2

 «يريغاقاشع بلطتو ين» درشت تذخا يتح يتطلس تح جاوزلا شارف يف رقتست مل ةجوزلا

 نبا هيذاتسا نم اهقلت يتلا « ةفسلفلا » ةاتفلا هذهب ينعي ودو ٠ اذوهي نبا باتك ىهتنا
 اهنا لاق ىت- اهعم قافتا ىلع نكي ملو اهيف عربي مل هنا رهاظلاو ٠ روكذملا ىسومو دشر
 هنم درشلا ترلكْلا

 :لاق ٠ يلي 14 ةنضرادلا الا باتك فلةوم نيدلا لامح هنع ىور اذه اذوهي نباف

 دعب ىف لسبلا ناالقح ناكل ل موي ت اذيفف' اذوهينبال امحاقيدص* تنك »

 تيفوت اذا كنا انداطل ا طفو يل دعف ةيحراخلا ءايشالا ةفرعم ىلع ةرداق يو دسالا ةقرافم

 ىلا ينباجاف٠ كلذ ضيا لعفا ثالبق "تم اذا ينناب كدعال كالانه اج ين ربو ينأ ات يبق
 ربظي نأ نود تارئس عضب ترمو يفوت هنا م مث ٠ سمالا اذه ىلع اندعاوتو لاءوسلا اذه

 يفءات ناب ينتدعو اما ٠ بيبطلا اهيا ٠ هل تلقف ملحلا يف هتيار ةل.أ تاذ يف يننكلو ٠ يل

 نا »"يبنباجاف ٠ توملا دعب ناسنالا نوكي فيك ينبت ىت + كيران هل تناول



 دشر نبا ةفسأف هرب
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 كك 5 صاخ رصنع وه يذلا دسملاو 0 ماعلار 3 ىلا تفاَك لق 0 2 يفلا سفنلا

 «هبأ و> ةفاشر ( بجعا اناو عا 96 صاخلا ا رصنعلا رسم ضرالا 1 داع |

 نانويلا ثافل ءومم اوميي مل برعلا ناركذلاب ريدج وه امم ةيبدالا هتفسلف «1» ةرقفلا

 كلذ يف بيسلا لعلو ٠ ةيعيبطلاو ةيقطنملاو ةيفسلفلا مهتافا وق مهماتها ةيبدالا

 اس0 ةادؤالاو هذاليالا كلذ لاثم -٠. مهب. ةصوصخم تناك ةيبدالا مهتافل وم

 ةيئانويلا لئاسلل آلا اهيفركذ ال ةعيدبلا ةيبدالا بتكلا هذه ناف ءاهريغو سونيتسوكذ
 يف غبن نيذلا برعلا ن كلو ٠ ةغالبلا بالظ ئىوس سانلا قاب اهب متم الق ينلا ةيصوصخلا

 جنرفالاب او دتقي ا اذا نوروذعم اهدعب و ةيلهاملا يف ءايططأو ًءارعشلا ع 0 نم ' مهتغل ظ

 ٠ ةينانويلا تافلءوملا نم ةغالبلا بلط يف

 ىلع رذثموي برعلا لبقاول هنال ٠ :صقتنلا اذهل !ًديدش نسا فسان اناف كلذ عمو
 ةينانويلا ةغالبلا نئازخ اوفاضال ممتافل ءوم نم اهريغ ىلع مهلابقا ةيبدالا نانويلا تافلىوم

 ةيب رعلا ةغالبلا نئازخ ىلل
 ريغص زيح ىوس لغذشت مل ةيبدالا دشر نبا ةفساف نا ةسداسلا ةرقفلا يف مدقت دقو ظ

 !00 ةيذألا ةللتلا يف نيماكتملا نيبو هنبب فالظا ناك دقو ٠ ةيعيبطلا ةتنسلف زاب ظ

 ىلع مالكلا دنع ثلاثلا بابلا يف انعم دريسو ٠ ةيعيبطلا هثؤسأف 2 ميبو هنيب فالخخلاب ظ

 ةينيدلاو ةيفسلفلا ليا لك اهيلع رود: ى ولا ةطقنلا يف ةلاسملا هذه نا « با.سالا » ةلاسم |

 ا 17 ارناك نيملكمملا نم دشر نبا يرظانم ناق + هيرظاقمو دشر نبا نيب
 غاشي هنال لب هتدارال قباسو مزال يلخاد بيسأ ال هعنص ةأشي وهو ٠ هعتصغاشر هنال ريما |

 ةديقم ريغ ةقلطم ةدارا نع ةرابع هريبدت يا ملاعلا ةموكح ريصت كلذ ىلع هانب و ٠ هعنص

 نأ ةي روبجلا يف نوطالفا باتك هحرشش يف دشر نبا مهل لاق كللذاو ٠ سيماونو ناسإ

 تفاوت ينلا نيدلا دعاوق لكمد ميو قملاو لدعلا ءىدابم لكض قني م يهذكابهذم

 ريغ ناسالا نا » هتصالخ اء ابيف لوقي وبف ناسنالا ةي رح اماو ٠ امنع نوعفادي مهنا

 وهف هنطاب و هسفن ةهج نم هيلا رظن اذا هنا كلذو ٠ مان اهديقم الو مام ةب را قاطم

 ةايملا ثداوح ةهج نم هيلا رظن* اذا نكلو ٠ همس> يف ةيرحلا دقلطم هسفن نال قاطم رح
 نا يف رسلا وه اذه نا لوقي وهو « هلاعا يلع رين اتلا نم اهلا أم 1 لأ راك

 ةيردقلاوةيربجلا نيب طسو بهذملا اذهو٠ !ًديقم ةراتو !ًرائذ# ةرات ناسنالا ل عي نآرقلا
 000000 252525285262624 هب تت م م مل لل ل ل
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 يف هباتك يف لاقو ٠ ةيئيدلا دئاقعلا قرط رابظا يف هلباتك يف ديلولا وبا هحرسش دقو

 تالاعفنالا لكل ةلباق تناكانم ملاعلا عنص ينلا لوالا ةداملا نا اك هنا تايعيبطلا
 ةلباقتملا تالاعفنالا هذلا ةلباق ناسنالا سفن تالذك ةلباقتم ةفاثخم روصب ايف ثدحت يفلا

 ضعب نود اهضعب رايتخا ىلع ةردقملا اهلو ةلقتؤلا

 ىلع ةينبم يصف ةيسايسلا دشر نبا ةفسافاما  هاشنلا يفو ةسايدلا كيس هيار

 بجي هنأ ا_متصالخو * قفوسلمفلا اذه « هي روهمح » هحرش ُِق ابطسإ دقو نوطالفا ةئسأف

 ىلعسانلا ثح بجيو ٠لدعو طسقب اهوريديل ةفسالفلاو خويشلا ىلا ماكحالا مامز ةاقلا

 هاف يبرعلا رعشلا ًاصوصخو رعشلا اما ٠ ىلقعلا فقثت ينلا مولعلاو نايبلا مهميلعتب لئاضفلا

 ىلا ذي يذلا لزذلا نم 6'يحا هيف ضوروكيدل ضم يرسل رعشلا نادع ان 0
 هركي ال ناك ديلولا ابا نا ماقملا اذه يف لاقي* امتو ٠ ةيلهاجلا حور ءانفا يف هتبغرو كثبتلا

 غب امهب ليثلارثكي و ينتملاو بيبح يرعش ظفحي ناك» هنال هتاذ دح يف يلرعلا رعشلا
 نايا ةيرعش نكت ل هثعيبط نكلو ٠ رايعلا نبا لاق كن داريا ةرسجلا كلذ درويو هساجي

 اذهو ٠ يللازغلا مامالل اًقالخ !ًردان هسمحت ناككالذلو بلقلا نم ىوقا هيف ناك لقعلا
 جرحذتل لابج اهظافلا نك ىطحلا ةليقث ةئباث اهارت كناف ٠رورظلا لك هتاباتك يف رهاظ ا
 امنا كل ليخي ينلا يلازغلا تابادكل اًهالخ ةديدش ةكرح الو ةبثو الب ضعب ءارو اهضعب
 نيزرلا لقعلا كللذديباولا ىلا تاباتكيف دحت كلذ ةلباقم يف كنكلو ٠ ران نم لقب ب 6

 مير اهنم عّوذتل ةيح حور ةجرحدتملا لابجلا كات يف ثبلي يذلا س أجلا تبانلا عنقملا
 لادنعالاو ةهازنلا

 .رع اه<انغتسا نا ةكاملا يف دشر نبا يار نم ذخءويو : نانر لاق

 هل ةفيظو الف شيجلا اما ٠ اهنوذوش ماظتنا ىلع ليلد ريخ هدنع ناك ءابطالاو ةاضقلا

 تاعاطقالاو يركسلا :ةادتسالا هركب تراك دقن كلذلو ٠ فظفحو بهشلا 21

 .٠ ةيركسلا

 فا ءوم نيما كب مساق بانج يار ىلع قابطنالا لك قبطظنم ويف ءادنلا يف هيار اما

 لاجرلاو ًءاسنلا نيب ىذلا فالتخالا نا ىري هناف ٠ ةديدجلا ةارااو ةارال ربرك يلنايك"

 لاجرلا ةعيبطب ةهيبش < وتعيبط ءاسنلا نا يا ٠ .عمبطلا يف ال ملا يف فالتخا وه امنا
 لاجرلأ لاععا عيمح ىلع نهتردقم كلذ يلع ليلدلاو ٠ لاعالا يف مهنم فعضا نهنكلو
 يف لاجرلا نقفي دق "نها ىلع٠ اهيف لاجرلا نم فعضا "ينحل اهريغو ةفسلفلاو براك
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 0س سب ب ل ل ل ب ل ب ب ب يي يع رح ع رح د حر رعب رعي ع رعب يس سي سيح سي سيح حب عبي عبي سي ع سي سي سعر

 72 فلا اذو لاك نا كر فوسايفلا ناك كلذإو اثم ىقيسوملا ن 1 ضعب 1

 دالبلاض عب ةلاح تو لوو . رما دشنملا وأ عقوملاو 5 فاهوللاوا عضاولا نك 3 ْ

 ىلع فوخ ال كلذلو برمحلا ىلع ةردقلا لك :تارذا ءاسنلا نأ ىلع ) ايش رفا ١ برغملا 5

 هلوق 4 ىلع دهدلسإ للشر نبأ ناك دقو(١ )اهيف ماكحالا ةمزا ىلع 0 نم ةكلملا

 ءاسنلا يف امرظنن انعدت ال ةرضاملا ةيعاتجالا انتشعم نا » : هتصالخ ام ةريطخلا ةلاسملا
 ينفت* كلذاو لافطالا عاضراو ةدالولا الا قات” ل امباك اندنع يهف ٠ ةنماكلا ىوقلا نم
 ال ذل ىف يييلاوع اذهو ٠ ةديظعلا لاعالا ىلع ةوقلا نم اهيف اه لك ةيدورعلا هذه

 ىلدةلاع دو تالا ةاي4 ه.ثا "ما ناذ كالذ نع ا انددع ناثلا تاعذرءاسن |

 <نهو لاجرلا ددع فعاضم اهيف ًءاسنلا ددع نال اندم يف ًاهظع رقنلا ناك كالذلو نهلاجر

 « يرورضلا نهقزر بسك نع تازجاع
 ال هسفن لجا نم سعشلا 4 يذلا كاذود مل اظلا كالا نا دشر نبا يار نمو

 ااا ذيع ىف نرعلا لاوخا ناو ٠ نيدلا 1 ل ملظلا رش ناو ٠ بعشلا لجا نم

 | فيس فصو الل مهتموكح نوظالفا فصو اهناكف : حالصلا نم ةياغ ىلع تناك نيدشارلا
 نكلو : تاموكملا عيمج الاثم 006 ناسي يلا ةيهصلا ةب رويجلا ةموككلا «هتب روبمح»

 حتفف ٠ ديدشلا اهناطلسو ةيما ينب ةلود هناكم ماقاو يدقلا ليلجلا ءانبلا كلذ مده ةيواعم

 (سلدنالا ) هذه اندالب هي ينح ةدعاف هّئاق نآلا ىلا لازت ال يتلا نئفلل باب كلذب

 4 هتفسأف يف مالكلا ةئاخو#

 ( وظسرا ةفسلفا لآ :اهتبسنوإ )

 نم ةرقف لك انلوانت دقو ٠ دشر نبا ةفساف ناشب بابلا اذه يف هركذ انيار ام اذه

 اذا ٠ ايفاو حرش اهانخرشو « ةعماجلا » نع القن بابلا اذه ردص يف ةروشنملا ثارقفلا
 00 هم علا تلا اهنقاعاتسنرش ىلا ةرقفلا لعابعضرعو اهنم ةرقف. لك ن الا _تذخا
 1 فوسايفلا اذه ةفسأف نع ةرم لواهانرشن

 تارطخو ةء ارا تديصا دقفمويلا اما ٌةوادبلا ةنمزا يف اديص لوقلا انه نك 00(

 ظ اهنانب يدي ري رخلا ساو اهيدخ حرحت ميسنلا



 3 دشر نبا ةفسأف

 هفل الا نم ا ف ليما ةفسلفل نا ةقكم نمدشر نبا ةفسلف يف 0 نا انيلع قب

 تكاوشتف اهلع ةدايزلا ن 6 ينلا

 ماسقا ةسمخ ىلا مسقنت « لوقعلا » ةلاسم يف برعلا ةفسأف نا

 ن٠ *يرب لءاف ماع لقع لوالا دحاو لصالا يناهنيلقع دوجوب داقتعالالوالا مسقلا

 ىوقلا وهو ل وعفم وأ لءفنم لقع يفانلاو ٠ قلاطا يا لوالا ءادبلا نع رداص وهو ةداملا

 ٠ لوالا لقعلا نم لاعفنالل ةلباقلا ةيناومطلا وا ةيناسنالا
 ٠ هانفلا لبقي ال دلا> لقع ةداملا نه ءيربلا لعافلا ماعلا لقعلا نا يناثلا مسقلاو

 ءاننلا ف لاعتنالل لباقلا كسا لوعنملا وا لعفنملا لقعلاو

 هنم اهرون اهلك دمتست لوقعلل سع© ةباثع وه لعأفلا ماعلا لقعلا نا ثلاثلا مسقلا

 مسقني الو ثازجتي ال هنال لعافلا لقعلا اذه ةدحو عبارلا
 هنال يناويللا لقعلاب ىن- يفاسنالا لعفنملا لقعلاب لعافلا لقعلا لادتا سداخلا مسقلا

 :اهايا وه راص ةروص ل قع ته
 امههيثا هنال وطسرا ةفسلفيف نالخدب يفاغلاو . والا مسقلا نا ايعطق هيف بيرال اهث

 نوركي نيرصاعملا ةفسالفلا ضعب نكلو هبتك نم هتابثا نكي ثلاذلا مسقلاو ٠ هبتك يف
 فتبذلا برعلا ةفسالف تاعوضوم نم اههو س.املاو عبارلا مسقلا يتب ٠ هنوغقنيو كلذ
 اهوبذهي داهنو 1 ممن ا مثو 4 مهحرش : ني>وطسرا ةفسأف ىلعتا دايزلا هذهاواخ دا

 - ع ع عرب -8خ نق فه قوس سا سل

 ةيدش 0 ةفسافلا

 3 دوهيلا دنع 0

 ابار راوا كيس اهني نات ركذنا نا دقر نبا ةقسافا طش وم مدقث امدعب ان يب

 . كلو
 ةيدشرلا ةفسافلا خي رات نال ةدح عا درفم اًباتك قرغتسي عوضوملا اذه يف ثميلا نا

 ردقب رجلا مزال كالذلو ةيوروالا ةنسفلاوةيدوريلا ةفسأفلا خيرات وه اغااب زا ف

 بجي امم رثكا باتكلا اذه ل وطي الث ناكمالا

 دوبيلا ناد هنفسلف ةعاؤا يف ريكلا لعافلا ناك دشر نبا هنو كعب هل | مولعملا ند



 دنع 0 وهو « ىناثلا ىسوم » ا ذاع همسي 0 يدوب انا يف ىلاتلاب و
 ضعب ىوز دقو( ١ ]درك ذ مدقت يذلا نوي“ يسومب دوهيلا دنع فورعملاو هللا ديبغنباب برعلا
 ةيطرف يف هلزام يف افيض مافا دقو دشر نبا ةذمالت نم ناك اذه ىسوم نا نيخرهوملا

 0 ين لبق س ادنالا حرب يسوم نأ تبثا مهضعب نكلو ٠ ٠ اهنم هيفنو ةدابطضا موي ىلا

 ضعغب ك2 ةيليلتإاب نيلغتتملا بيضي ناك يذلا دابطضالا نم 3 رارف ةنس نيثالثب دشر

 نبا ةذمالت دحال "ذيل ناك هنا هتافل ءوم دحا يف لوقي يسوم ناف كلذ عمو ٠ نامزالا
 ١١51 ةنس يف هبتك باتك يف تناكاهيف هامس ةرم لواو ٠دشر نبا ى“نال هناريغ٠ اجي

 اذه صن اذهو هركذ مدقث يذلا اذوهي نإ فسوي هذيل ىلا هئحلم ةر هاقلا .:نمداليلل

 ااا سجكلت يف دغر نبا هنلا ام لك هريخالا .ةدملا يف ىنلصو دقل » .باتكلا

 ىلا نكيا مل ينكلو ٠ ةباصالا لك باصا دق هنا يل ربظ دقو ٠ سوسحملاو شحلا هباتك
 « ايفاو اني هّتافل هوم يف ثحبلا نم. ن الا

 ٠ةيلصالاوطسرا ةفسلفب اهلباقي ودشر نبا ةفسلف سردي ىسوم ذخا نيحلا اذه ذنمو
 مدقريغملاعلا نا لاقف٠ ةيدوبيلا ةعيرشلا ىلع اهقيبطت مار ةفسلف نيتفسلفلا نم ج رزتسا ثا

 مل ملاعلا قلخ نم نيوكتلا رفس يف ركذ”ام نكلو ةفسالفلا لوقي 5 ةيلزا ريغ ةداملا نا يأ
 هنافثالذ عمو ١اهني وكت ءدب ينال اهني وكت دعب تانناكلا درت نفضل وس موهادي دضقت

 هس دقتعي وهو ٠ ةعب رشلا ىلع هقيبطت نكمي كلذ نال رفك ماعلا مدقب لوقلا ناب دقتعي ال
 فلاخي اءاهتاذب ةئاق سفن هيف لقع لكريدي ىت-ناسنالا يف هماسقنا يا لقعلا ةيصخش
 ةيوستلا يف هتبغر ةفلاخلا هذه ببسو ٠ هوجولا ضعب نم عوضوملا اذه يف دشر نبا داقتعا
 رشحوثعبلا ذأ ايد هتلعح ةيغرلا هلهو٠ يل كارم مالا نيدلا بز>و ةفسلفلا بزح نيب

 ملعتب هبش ءيش يف عقب نا نم ًاقوخو هبا ارا هك ايرل هذ رك كلب ودا دايجألا
 ةدحولاو دولا ةفوصح تانض ا هللا ىلا تس نا رمح مة ع .هراالا نامل ندع سما

 لاق كلذلو ٠ ارح دو اهريغ ىلا هذهو اهريغ ىلا رحت تافصلا هذه نرال ةيلزالاو

 ليطعتلاو رذكحلا هنطو ءانبا لعب ناكاذه ىسوم نا روبشملا يبرعلا خرءوملا يزيرقملا

 دوهيلا عيبمح كنا ٠١  اهيلع دوبيلا لابقا اًكيتسمو ةفسلفلا ىلع انعاط نرفود مويليغ لاقو

 ناسناتنا : هانعم ام هربق ىلع هتذمالت شقن نوك* نب يسوم يفوت امل هنا لاقل 9

 ةكحمالملا نم كابا ناف اًناسنا تخك اذاو ٠ ناسناب تسإو



 سس الج مسعد لم
 1 مهيييسسسلا

 0 سس سس

 ١ 1 دشر نبا ةفسلف

 مل ل بهذي اويهذعتو مهربأ 3 ةعبرش 0 اينايسا ف برعلل نيعضالا

 ا ٠هماعو هلاكهب ذا ناسنالل يرورض معلا نأ ويف ويلا ملعلا يف ىسوم يار اما

 دبال تالذلو صاولللا الا هكردي ال ملعلا نكلو ءايندلا هذه يف 0 هتنج ادت ملاعلاو
 ا ةلاحالا يجولا امو ٠ ءايبنالا ىلع ى 5 هللا لازنا يف ببسلا وه اذهو ٠ ماوعلل ةءوبنلا نم

 ظ ناسنالا : ء لمانلا لقعلا نذف ةلؤنع وبف * كالذإ نيراتخلا رشلا شعب هلم سيخ

 . اًريسع اضيف رائذلا
 اهمواقاكةيخسافلا لوصالا كالت مواق يدوبيلا سو ريلكالا نا نايب ىلا جاتحي ال امو

 تزح نكلو ٠ رخ ا عضو يف تالذ لليدفت دريسو٠ ٠١ نأك١ لك يف نايدالا قاب سدرك ! ١

 مهثاجبا يف دوبيلا ثوذحابلا رق“اف مالا ءدب يف ينبدلا دياقتلا بزح ىلع بلغت ةفسلفلا

 ٠ ىع*“ لجا ىلا ةيفسافلا

 د اًرارذ هني ريا لايط ةمخاتملا 2 .ففورب ىلا سادنالا دوبيلا رجث الو

 0 اوناك يقاا ةدب رعلا ةغالا او رش هدالب يف جنرفالا تاءامج اوطلاخو دابطضالا

 اوذخاف ٠ ةيناربعلا ةغالاىلا ةقباسلا ةيفسافلا مهب: ؟ةمجرت ىلا ةجاملاب اورعشواهب نوفل “ويو
 اهلصا نو.يط ةرسا يعدن” ةرسأ هيف مله عرش نه لواو٠ لمعلا اذه يف نيملا كلذ ذنم

 نب ىسوم اهو اطاجر نه نانثا مجرتف ٠ اسنرف يف لنول ىلا اهنم ترجاه دقو سادنالا نم
 7 وطسرا ةفسلق 2 دشر نبا صيخالت ضعب نوبيط نب ليئوعكو نوبيط

 ايناملاروطارب.! يناذلا كي ردرف روطاربمالا ناكو ٠ ةيدنجا ةغل ىلا دشر نبا ةفسلف يجرم

 1 لا دريس ييبمملا سورياك الا ىلع نيململاو مال_سالا ىنااعتو ةفسلفلار شن يبت نم

 ةغالاو ةيناربعلا ةغللا ىلا ن برعلا ةفسأف 3 ارخا يف دوبيلا عكا ند ني ,ريثك ىلا دهعف كالذ

 م 1؟ 51 ةنس كيس هل فلاف هيب رقم نم يلطيلطلا نيهوك نايلس نب اذوهب ناكو ةينيتاللا
 ا بائكلا اذه ناكف < كشر نبا ىلع هيف دعكاو « ةكملا باط » هاوس ناتك

 ةيناربعلا ةغللاب تردص ىنلا دشر نبا 2

 فل#وم برعلا ةفسلف ةمحرت كي ردرف روطاربمالا مهيلا دهع نيذلا باكا فك2ردو

 نوثع# يلا نب ميرم يلا نب بوقعي ىعدب” وهو يلوبان يف ًامقم ناك ايسنفورب نم يدوه

 يسب روطاربمالل مجرتف ٠ اهركذ مدقل يب لا نوبطةلئاعل | 3 اذه ناكو :ىلوكا

 ايظع «اين ا ةمتتاح يف ئثا.دقو دشر نبا.لفيلات نم سنك ةدعرو 99 هس نك
 ف ( دولا هر 29 9 نال كلذ ٠ هذهع كَ د ءلا 5 ظتني يذلا بلا يل : سل يلقب و ىنمثتو روطاربمالا ىلع
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 مدقل كي ريس | نورك انام ناك روطاربمالا | اذه

 ١؟81/ةنس كيس دلو يذلا لرا ةئيدم نمريم نب ! مينولاك نب مي .نولاك كلذ دعب ماق م

 ةغللا فرعي بتاكلا اذه تراك دقو ٠ ةيناربعلا 2 ىلا 3 نبا بتك مجرتي ذخاو
 نيمحرخم ٌةدع هدعب ماق م ُُْ ام ماع يف « تفاهتلا تفارت»باتك اهيلا مجرتاف ةينيتاللا

 ٠ ةلزنم ىلعا دوهيلا دنع دشر نبا ةنسأف تغلب ىتح رشع عب ارلا نرقلا تاي مل اذكمو

 ةنئيدم نم « نوشرج نب يوال » ىدب* يدوم فقوشليف مايف اهناطلس ةعنر يف دازامتو

 ةنسالفربك ١ ناك ف وسايفلا انهن «قير دالا نوال » مسأب جارنالا دنع فورعم وهو لويناب

 هنأ كيا ٠ وطسرا ةفسفب دشر ب هعنص ام دشر نبأ ةفسلفب عنص دقو هرصع يف دوهيلا

 حرشناك اك در نبا ةفدافل اثير اذه هحرش راص ىتح امان حرش دشر نبا ةفسلف حرش
 صيفلتلا رث ءوت تناك ةيضاملا روصعلا نا ىلع لدي كلذو٠ وطسرا ةفدلفل اني رق دشر نبا
 || *ىلاءللاو رردلا ىلع صئاغلا ةباثع وه امنا رهاملا صخللا ناف كلذ يف ةبارغ الو ٠ لي وطتلاىلع

 يروراغب سلو هنمز يف اب رورض ناك يذلا لملا وشما كرتي و سفنالاف ”سفأ الا طقتلب

 ٠ نامز لك يف
 امىلع مدقاف ٠ هومدقت نيذلا دوهيلا ةفمالف ءارجا ( نوال ) فوسليفلا اذه ناكو

 ةلاتساب و ةداملا ةيلزاو ملاعلا مدقب لاقف ( دشر نبا ةفساذ يعز ) نوي“ ىسوم هنع مجا
 ىو كلذب وءةيعيبطلا ةيناسنالا ىوقلا نم ةوق ةءوبنلا ناب و ءىش ال نم قلل اها ناكما
 كالذيف نوب رن يسوم ن 0 22 + ذل لها أهلعحو ملعلا ىلع ايقيطيل ةيدوهيلا ةعيرشلا دعاوق

 ةف.لفلا يف نودرح يوال لءف لعفي نمزلا
 ةءارطا رود بهذو ةيدوهيلا هفسلفاا تفعض ىتح رشع سواملا نرقلا .تاب ل نكلو

 يذلا وحيدم لد سايلا نيروهثملا دوهللا ةفسالف رد 2 ةفسافلاو معلا يف ةراسإلاو

 تحجزتكماف وطسرا ةقسلف ل ككموي سردت ودا. هد 1 وداب ةلكو اتا ناك

 دقو نانر لأق ٠ هيد رملا «ىدايبملا ىلع ةينملا وداب ةفسلفب ةيدشرلا دوهيلا ةفسلف لئموي

 رشن قانملا را هيل در نب اباجك نمزلا اذه يلا سردت ةسردملا هلع نأ 0 ٍ
 ١١7٠١ ماع يف ةينيتاللا ةغللاب وتنرت يد افير و

 ةاو 201 ءةيذيزللا ةيندلا دلاقلا بزح هيتتارشع نموانللا نرقلا لئاوا: يقو
 مامالل «ةفسالفاا تفارت » كك يبر وهو هلاجردحا رشنف٠ ةفسانلا ىلع 5 كلا

 دشر نبا ةفسلف نودي ءوي اوناكنيذلا دوهيلاةفسالف ىلع ا وزاة 8 ماعلا و- كلل ذو يلازغلا



 "5 كسار نبا ةنسلف

 م سي رع ل جل

 ”لخ تدخا ىلا ةنقيدحلا ' ةفساقلا ءازاب "اقف امش ةلسلنلا هذه تفعض مث ٠ وطسراو

 ءافطنا مك ملاعلا يف اه رو انطنال دوبيلا الو ةيدشرلا ةفسافلا تنا ريظي كاذ نفث ٠ ايل

 1 ال ةفسلفلا ىلع لضف دوبيلل ناككذلو٠ مب وروالا ممالا لأ لصت و سادنالا ف

 نأكي 0 برعلاو نانوملا نيب ناي رسلاو ةرطاسنلا نأ أب ودروأو» برعلا نوب مهنأش ناكو

 ةيدوبم دياب ابوروا اوطعاو ب روطسأ ةيناي رس دياب نانويلا ند اودخا برعلا

 هس -لع ورب لع نتحتاو يستحمل

 ةيدشرلا ةمسافلا

 اهخيراثو

 3 ابوروا يف 3

 ( ةيرعلا بتكلا جترفالا ةجرئ يف ديهعت )

 أب وروأ 2 دشر نبا ةفساف ةيرستلا ا دوبيلا الو هنأ ةقباسلا رطسالا نم لول لق

 عءاضف ةباثع رششلا 3 ناف ٠ ةعيبطلايف ايل دوجوال صاصتخالاو عاطقنالا اذه نا ةقيقطاو

 جاومالا هله لصت 1 اذاف : "33 أوه جاوما كر يفنلا تارشلا لك هيف حوارات هل هل ةياهن ال

 يذلا دملا دل اطوصو فقوي كل دعا ةعاطتسا قف سها ١ ذأ كالتب تلصو لا هذه

 لقنأ دوبيلا م د ولف يلزالا م | كفيلا زب دكا علا ةيلزالا ا.سالاب ةيلزالا ديلا اجل هع دا

 ليسم غارفلا نال مهناكم يف 0 نيذلا يا مثريغ ماقل ابوزوا لابد شل نبا
 ةيعيبطلا سمأ ونلا 5

 52 6 يبدالا ملاعلا ك2 يذلا ماظنلا اذه ىلع نيلد ىطسولا رودعلا يف ناكدقلو
 صه ا ضعبمب اهضعب ءايشالا جازخماو ملاعلا ف 0 لدابت ماظن يا يداملا ملاعلا

 ةيفسافلاو ةيبدالاو ةيلعلا يمكلا نا اكهناف ٠ نامزلا لديتو لالا بالقنا هافساأو انركذي
 ةيحرفالا تاكل ىلا ل سرت: د ردصت الل مويلا اب ورواراطقا 0 يف رشنت' يبلا ةديدجلا

 يلا قارعلاو برغملا دالب 5 ةر هأقلا ٠ نه ادرودص لاح 00 ةيب رعلا بتكلا تن

 بتكلا ند لاقتنالا كد عرس ”نقكلا هله تناك يرو“ اهريغو اينواوكوز مو راب 02

 | ىلع ة / ظل ضو رعم هذهو الط اب ور وأ 5 ب ول تناكاجمال 8 لا مويلا لقت“ يتلا ة 4 كرذالا ْش

 ضرع قرشلا



 كشر نبا يس 1

 ل ل سي سي سب ل ل ل ل ب ل ب ل ا ا رح ع بس ل مصرس سس سس

 لب طقف اهتاذإ اهب امرغم نكي مو قرشلا فراعب ل كر 1 كلذ
 ملون اهب الا مقي مل هدالب يفو هبناجب ماق يذلا مظعلا يمالسالا نقلا كلذ نا ىار هنال /
 مهلئاضفيفمهبةبشتلا هركب ملو هنع بناجالا نع لعلا ذخا ركب“ ا ٠ ابيلعالا نبي”

 الا مولت واتيو موذح وذحي نكي مل هناو حالف م الاب هيشَدْلا نأ | لعب ناك هنال مهئانسحو |

 ملعلا اوبلطا : ليلجلا لوقلا يف ءاجال قباطم اذهو ٠ مهحالس سفنب كلذ دعب مهتب راحل

 نيضلا كي ولو

 ةغللا ىلا اب وروأ يف ةيبرعلا ةفسلفلا بتك ةمحرت يف عورشلا يف لضفلا ناك دقلو

 نم ةلطيلط يف ءاشنا فقسالا اذه ناف٠ دنوي رد روينسوم ةلطيلط ةفقاسا سئرا ةيئيتاللا |

 0000 115 ايضخا ةيدلقلا ةيرعلا كلا ةمجرتل ةرئاد ١١6٠ ةغس ىلا 1١10 ةئشأ
 ناكدقف ةيضايرلاو ةيكلفلاو ةيبطلا ةيب رعلابتكلا اما دعب ترهتشادشر نبا بكن كت ملذا
 لءج دقو ٠ يلوغيرت يد نوطالفأو تربرجو يتب رفالا نيطنطسق لثم نيرينك بلال عم

 هذه تناكو ٠ ةجرتلا ةرئادل اسيئر ىنلا.يدنوك كينيمود ركايديشرالا فقسالا اذه

 ةينيناللاةغللا ىلا تجرخاف : يليبذالا انحوي مهرهشأ دوبيلا 32 نيمجركم نم ةفل و ةرئادلا ظ

 دي رفلاو نوعي 5 يد نارع مجرت تاونس عضب دعبو ٠ انس نبا تافاءوم نم اًريثك

 ةنويدم ابو روا تناك كاذب و ٠ يدنكلاو يبارافلارصن يبال بتك ضعب يالوم يد
 |0٠ق 2 للا ةنسلنلا نأ بيرغلا نمو ايلا بزعلا ةفسلف لاخداي ة|طيلط فقسال
 ٠نيدلا لا رباك ا نه دحاو دي ىلع ابيلا اطوخد ناك نييدلاب هتعنص ام كلذ دعب

 نم ىلوالا ٠ نيتهج نم يبرعلا ملاعلاب رثئموي الصتم يب وروالا بدالا ملاع ناكو

 ةكحاممو هيلقص ةهجنم ةيناثلاو٠ اهركذ مدقت ىتلا ةلطيلط صوصخلا ىلعو سادنالا ةهج

 ةمحرتلا ةرئاد تناكو٠ نيتها نيتاه يف ةيب رعلا بتكلا نومحرتي نومجرتملا ناكو ٠ يلوبان
 فترييي وروالا ىلا نيعضنملا نييسلدنالا نيلسملا ضعب نه اًنايحاو دوبيلا نم ًاًمأد ةفلءوم
 رشع يناثلا ثررقلا يف اوناكو ٠ ةينيتاللا ظافلالا ةدنح ةبقاراب نابهرلا نم سيئرلا ايفو

 اراه _ء«رمزلا اذه دعب 0 كاب ةييئاللا ىلا ةيبارعلا :نف نومحرتي رشع تلاثلاو
 ةيئاربعلا نمرة علا فكل نومعرتي

 ٠ ةرضاملا قزشلا ةلاحم ةيضاملا برغلا ةلاح 0 الا لصفلا اذ ماتخ يف انعسإ الو

 اهدعب لوقن نا انب ريدخ فراعملاب اهءاتهاب س اةياممالا ةضهن غلبم ن ناك اذا هنا : لوقنف

 فل أتت مل نالا ىلا هنال ٠ ةلءوم ةيلوفط يف لازتال هتوكدعب قرشلا ةضهن نا هنايب مدقت



 3/ دشر نبا ةئااف

 ةعذقلا ةيبزعلا بتكلا ءايحلا نع الصف ةبب وروالا سمكلا سئافن ةمحرال ران

 بجاولا كلذ نه ريسإ + يدا مايقلل امفعضو اهزع ىلع 04 ةعماطا 2, هللا نبيع نا ىدعف

 ةراغلاال قئاقطاو ءىدابلا باطل هئالضنو هتاهبن ةطساوب هتايس نم قرشلا هينيو سدقملا

 ةيفاحصلاو ةيبتكلا

 ) اهوضراعمواب 15 3 ْق دفا ةئسلفلا ورشات 2

 ةيل ىهال ملاعت نع 0 رابع ايف ةفسافلا 20 اب ور را ْق دشر نب ١ ةنسأف راشثنا 90

 ا ا ةينتاللا بهاذملا باحصا هيتك ام 1 2 ةدع نم ةعومت

 ا فراعملا ةرئاد 0 هيسا وطسرا ةفسلف لم ىلع كلل ا وروأ ل 5 وروأ نمل برعلا

 ةعدقلا ٠

 سلدنالابة[طيلط ةففاسا سيئر اب وروا ىلا برعلا ةفسلافل>دا نم لوا نا انركذ دقو

 توكس ليئاخم وبف اهيلادغر با ةفسلف' لحدا نم لوأاماءانيد نبأ تك هج 0
 اب وروايف ةيدشرلا ةفسافلا سسءو٠ هوعد تالذلو ٠ ما ةلطملط يف 3 ماع يف كالذو

 كي رورف ٌروطاربمالا هيلادع دقو ايناملا طالب ىلا نيب ثلا نم توكس لئاخ لإ

 ةيع اننم هريشو ٠ :برعلا نع وطسرا ةئشلف ةمحرتب نيرثلا لاجر هركب نا 0 0

 ةمحرت ىلع نيجرتملاو ةنسالفلا 1 يف ىتيةْلا بيسلا وه روطاربمالا اذه نا رخ اعضوم

 ةيفسافلا بتكلا

 جرالاو ٠ ضيا روطاربمالا نم ايم هوذح اذخل ينامالانامره ماق توكسل.ئاذث دعب و
 ةيفسافلا ةيب رعلا ةغللاب نيفراعلا سادنالا برع ضب ىلع هبتك ةمحرت يف دقعا هنا

 نيذلا نيمحرأللا دوهيلا دنع ةيدشرلا ةفسلفلا خب رأت ىلع مالكلا ءانثا يف انركذ دقو

 ف”رواغتشي كللذ دعب نومحرأملا رق”ادقو ٠ دشر نبا ةفسلف ةمحرتل روطاربمالا اذه مام

 تناك ىحرشع تلاثلا ”ررثلا فستناام هلا ىخ (1) ىوطاربسالا اذه 000
 مل اهناق ةيبطلا هبتكاما ٠ ةينيئاللا ةغللا ىلا تمترت” دق ةهغملا كشر نبأ بتك ميج
 ةيفسلالا هةيثك دعباالا 0

 سوادا تايلكلا ىف ,سانلا يديا نيب ترشتلا# ايوروا ىلا ىرعلا ةفسلف تا

 كالا بابلا يف يناثلا ةعماجملا در يف كلذ بيس بلطا (1)
 0000 سلا سس تل
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 لغتشا ناطلسلاو ذوفنلا جوا ايف دشر نبا ةفساف غولب لبق كللذو تايعملاو بتاكملاو

 000 ٠ ١] دودو نايدالا دضاوقل ةفااخم املوصا نال ابتمواقمب يب روالا سوريلكملا
 ناف 1١5 ماع يف زيراب يف دقع” هيسذلا يي ريكالا عمجلا يف تناك ههجو يف تدح
 ملعت » ب#وام متل مالتو نراياد يد ديفدو يروما مثو مب نيلغتشملا ىلع ملح عمجملا اذه

 نربا حرش ىلا ةراشا « حورشلا » هملكلا هذه يف ناكابرو «هحورشو يعيبطلا وطسرا

 مالا اذه نم نكي امغمو ٠ هاوس ىلع قاطن” ال قالطالا ىلع « حراشلا » ةلك نال ذشر
 0 راع برعلا ةطساوب مدالب ىلا لخادلا وطسرا برض هضرغ ناك امنا عمجملا اذه ناف

 برعلا نك ًاحورشمو برعلا

 ؛ انيس نبا صيخالت اصوصخ ضيا وظسرا يلع سو ريلك الا مرح 6 ماع ينو

 برعلا ةفساف سرد عنمب ًامرح عساتلا سوي روغي رغ ابابلا ردصا ١11 ماع يفو

 يذلا ببسلا سفن برعلا ةفسلف ىلع نوموقي سورياكالا لعج يذلا ببسلا ناكو

 سيماون ملاعلل لعجم ةفدافلا هذه ثاف ٠ كلذ لبق اهيلع نوهوقي دوبيلاو نيلبسملا لعج

 طظقف نيندلا "رده فالا ةعفب نم قولذ ريغ يللزا ميدق ملاعلا نا اهدئاقع نمو ةيعيبط

 اودوعتي لرذئموي نيدلا لاجر ناكو٠ «مزال » ببسإ الا نوكلايف اًميش عنصي ال قاالغا ناو
 كلذاو ٠ ةيعيبطلا سيماونلا نغ ءاطغلا عفر دق نكي مل يعيبطلا معلا نال ةمخنلا هذه عامس
 هيساءراكتالا ال دابطضالا ديحولا مهبنذ امناو ٠ اهراكنا يف نيروذعم رذئموي اوناكد قف
 مدقتعم ًاقلاذع اًداقتعا دقتعي هنال ركفلا قنخ يف ةبغرلا

 نييتوهاللا ناف ٠ حضافلا ءاطخلا اذه ىلع ّرصت مل اهنا اب روا ظح نسح نم نكلو

 اوراصو ءايمت ةمواقم ةفسلفلا ةمواقم يف مهتسأيس رييغت ىلا ةرورضلا ب اورطضا اهيف

 نبا افاوصَع برعلا ةخساف ىلع لمحو نرفود مويليغ ماقف ٠ .هباابتب راحل خال امنم نوذختي

 0013 هلأ كر ربا نع ل وقي ناك هنكلو فذاقلا فدجلا هامسف ةديدش ةلمح اديس
 0 وا , نرئود مو 5 ) لجرلا اذو ناكو ٠ هياع“ هوش هتذمالت مف ةوس اغاو لقاع نيزر 35

 دقفكلذ عمو دشر نبا ةفسلف نوفرعي اوناكمهنا مهيف لاقي نا زوجي نيذلا نييتوهاللا
 ءادعا دشا نم نراكدنال اهبحاص ىلع هئانث ةرثك عم ةفسلفلا هذه ءادعا دشا ناك
 ةيب رعلا ةفسلفلا

 يك أنيس نبا يبه نه ناكو ريكل ارنا ٍثوداللا مأق نرئود مويليغ دعبو

 هناف هتاباتكيف هركذو قفتا اذاو هب ابعي نكي مل هناف دشر نبا اماو هل !ًذاتسا هربتعي
 ش0 ا
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 در دقو“ .( انيس ل ةىباد) نسيئرلا ةاتبمالا) ةفلاتع لح ةئارتسا ل هفيمتا الا
 وه يذلا اموت سردقلا ماق راكلا نيبلا كعبو :ةريثك !دودربرعلا ةفساف ىلع ريبكلا ريبلا

 ابقي رط يف دشر نبا ةفساف مهتدجو نيذلا موصخلا ربكأ

 م ول سا دقلا

 ( هعم هتروصو دشر نبأ ةنسلف لع هدر )

 ناكها كلذت زن مو دشر نبا ةفساف موصخربكا ناك اموت سدقلا نا انت دق

 دقن ىلع مردقأو 5-2 مهاوقا كه يعن 7 ةبطرق كَ ىلع نعطلا 5 ا اقرطت مدشا

 ربةعياموت سيدقلا نك كفو“ ل دريسف كيلولا يبا ىلع نعطلا يف نوفرطتملا امأ١ هخنسلف

 سردقلا نا؟لوقن نا ناكمالا ينو » نانر لاق ٠ بناجالا ءاكللا نم ايكح دشر نبا

 يب رعلا حراشال ءيش 1 نويدم او هتفصب هناف دشر نبأ ةذمالت ربكأ ناك أموت

 ٠ ( دشر نبا )
 (ةنعا ذخ !بنسلا كشر نبالاذيلُث ناكاموت سردقلا نا ىلع نانر هب ”لدتسا امو

 تاباتكل ةقباطم الاوقا هتفسلف نم هلقثو دشر نبا اهب هحرش ىتلا ةقي رطلا لعوطسرأهحرش
 : دياولا يبا

 ميكح مظعا وه لب ةطسوتملا روصعلا يف توهاللا ةفسالف مظعا اموت سيدقلا ناكو
 ةيبرغلا ةسينكلا يف ماق

 مدهلا نال رهظي م ىلع كنق «انع هل فلكتي لف ةيدشرأ و هيب رعلا ةنسافلا هضقن امأ

 يلوا: غو ةبب رعلا ةفسلفلا اهيلد ةينبملا.ايلعلا لئاسملا ىلا ذا اذه يف همهسفرص دقو 0
 ملاعلا ردص,يفنلا ىلوالا ءىد' ملا طايترا اناث ٠ اهتقيقح فصو يلع ةردقملا مدعو ةداملا ةيلزا

 < قلاخلا يا نوالا ادبملا -نعردص يذلا لوالا ىلقملا نوك تلات ٠ .نضغب اشتي ان
 انناد ٠ لقعلا اذه ٌةدحوو ٠ لقعلا نع يا هنع ردص يذلا ملاعلا نيب و هئين ةطسأو لجو

 الب مدعلا نم داجيالا يا قلملا ةلامتسا اسماخ ٠ ةماعلا اهروصتي م ةيملالا ةيانعلا راكنا

 2 وغلا دلوتلا ةطشساو

 دراا يف ةيدقلا ةيتوهاللا ةفسافلا ىلع دعي مل اموت سيدقلا نا ركذلاب ريدج وه اهو

 ٠ ةئسانلا هله ب راحل احالس ةيسلاطوطسرالا :ىدايملا نه كا لب دشر نبا ةئئشأف ىلع
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 هتفسلف ىلع 10 هدعب اوءاح 17 برعلاو ءىش يف ءاطخا وطسرا نا هعضو ءيش لواو

 اموت سيدقلا لاق دقو ٠ ححص وطسرا هتاف بال كلو ..؛ كلذ هاططلاا داذزاف ءايشا

 ٠ لئاسملا ةلكسم يغ ينلا سفنلا دواخ ةل“اسم 0 جرختسا نرا عاطتسا هنال انوش |

 هناذب مئاقرذوج سفنلا ناب دقتعي ناك محملا اذه ناوطسرا نفك نه كيذا هنآ كلذ

 هدريال صلخت ةباثج ناك دقف ملاعلا قلخ يف دشر نبا ةفسلف ىلع اموت سيدقلا در اما

 وطسراو دشر نبا لوقي 5 ةكرح نع ةرابع نكي مل ملاعلا قلخ نا لاق هناف ٠ لقعلا

 نابيال نكلو ٠ ناضيفو رودص نع ةرابعناك لب 2 ايش يضتقت ةكرملا هذه ناو

 ةلالا ىلا رظنلاب حيحص لوف هناف لوقلا اذهب نايالا اشدخ دق دشر نباو وطسرا ناربتعن

 ا نكلو ٌةدامو 1 نودب ملاعلا يف ديدج يش نكلا ترهل هنا كلذ :٠ ةرضاحلا

 2 نع ةرابع ناك" ءيبثلا دوو نأ يأ٠ مويلا هيلع يف ام ريغ ىلع ةلاخلا تناك قالا ٌءدب

 هلوقبا ديدش ءاطخ وطسرا ءاطخا دقلو ٠ اهنم عندي ةدام ىلا جاينحا الب ناضيفو رودص
 فوقلا ءاطخلا اذه نم جتنتسي نا دشر نبال زوي نكي مل نكلو ةكرملاو نامزلا ةيلزاب
 قلما ةلاحتساب

 ةلاسم يف هسمحت نمركا سمحت اموت ميكا ناكدقف لقعلا ةدحو ةلأسم يف اما
 ىلا يضني هنال ٍيظع ءاطخ ةيناسنالا يف لقعلا ةدحوب لوقلا نا لوقي ناك دقف ٠ قلخلا

 ٍ اذه ضن يف ةبغرو٠سانلا يقاب نيبو مهيب قرف ال راربالاو نيسيدقلا ناب داقئعالا

 1ْ نم نيمدقتملا ء ءاكح ىلا اموت سيدقلا عجر اك اعف ذخر نبا ةفسلف يف فيعضلا اجلا

 ظ ساي زورفد ردنك.ءا الو وطسرا ال دحا اب لقي مل ةلاسملا هذه نا لاقف برعو نانوي

 : عيمج نر اف ٠ سويئسيمث الو سوتسارفويث الو يزل الو اديس نبا الو يفانولا هحراش
 ٍْ اذه ديبءانل الصوتو ٠ رشبلا يف ماسقنالل الباق لقعلا ثرو ربتعي اوناك ءاكملا ءالؤه
 لرقل اقزلخ ةدوجود ةدام نع ةرابع وه ةيصخشلا * ادم نا:اموت سيانقلا تنا لوقلا

: 

 ا

 ئ 9 ا ادشر نبا

 راكتاو ناسلالا ةنصخت هتامثا اق بسم امرت سافل نلبس ريال ١ نانو لاق دف ْ

 ؤ لوقي الل وطسرا ْن أو - لقمسم دود>وم هلأ فرعي و )» ازا 00 لوقي لقعلا ناف د هروص ا

 ا لكل نآك ولو ٠ ٠ ىلويهو ةروص نع ةرابع اهن 3 لوقي لب 5 هروص نع ةرايع يش ةيمؤشلا ن ١

 : هلا قلخي أ 5 3 نم 00 هع نوكلا ف 00 بجوأ صوص 1 قأسا| ظ

 هج

 هدفجيلا "نانا
 »0 ١
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 لعفنملا لقعلاب لعافلا لقعلا لاصتا كلا يف هلوق دشر نبأ ىلع اموت سيدقلا و دقو

 هيرو م نساك! رداد ك2 مهفن الواعيش ئرن ال اهنا لاقن :ناضالاب قرافملا لقعلا لاسر

 سي دقلاة ذمالت كح نكلو ١الل قرافملا لقعلا كاردا ٌهداملا ىلع ليحتس كاذلو ١اننهذ نع

 نا ينيجاب ويرالا سدد نسدقلا ملعت ىلع انب دياف هللعم عباتي مل نرفدد ريب وهو أموت

 دشر نبا ئازا ةفاوم كلذ. يف ةيازو ٠ قلاطا ئرب نادك يناسالا 0
 كلذلو٠ هتافو دعب ويصح جَ ضقن نا مصخلا ىلع لهسأا ند هنأ ليي دحا ند امو

 ءوطسرا ةفسلفل ةفلاخلا نم اهيف امربظي5 دشر نبا ةفساف ضقني نا اموت سيدقلا ىلعلبس

 ىلع هراصتنا ىلع ”لدت روص ةدع ف هوروص هتنافو كعيو ٠ لالجا مظعا هورصأعم هلحاف

 ةعوضوم ١ 0 هزإاب 2 نيرتاك ةسدقلا ةسننك يف ةرود محم 9. نيهدقتلا ةفسالف 0

 نه 2 ةروصلا هلهو ٠ همه سانلا ع لق مظعلا محملا كالذ نا لاقي يذلا ربخلا بناحي

 ةموس ف اهروص دقو رشع عبارلا نرقلا ىف نيروصملا ريهاشم دءا يف! و ااا ريودت

 رونلا ردصي اهنمو ةكئالملا اهب طيحت ةيملالا ةزعلا اهالعا يف لذمت شنو ٠ مجرالا ىلع "4

 باو !!تخيو ٠ بالا يف نوففاو مهعيمو ساوب لوسرلاو ةعبرالا نييليحنالاو ىموم ىلا

 ةرداص ةيصوصخ ةعشأ هالات نع اضف راونالا كلت ههي>و ىلع نكملت اموت سردقلا ةروص

 فيس يا اموت كلا فتك ةازاوم ىلع ةروصلا يبناج يفو٠ اهسفن ةيملالا ةزعلا نم هيلا
 اهنم دحاو 2 لب فو ف”روطالفاو وطسرا نالثع ناصع ليلو 00 نه ىفوا ناك

 وع رودلا نه طيخ كعصي نيباتكلا نيذه نه تانك نك نذف :اميتكا لف تانك"

 سل | ج وهف اموت سردقلا اما٠ قوف نع 3 زانلا يجلالا رونلاب ناجزأعو أموت سردقلا سا ار

 ةرابعلا ةذه ندع انوتنم سدقملا بانكلا هدب يفو هسرك فا
 « ياتفشو قحلاب ثدحي 2ُ تا

 «لاالضلا ناضغيت » .

 ةعشاو هوقيس نيذلا ةسينكلا ةالع اهتازاوم ىلع ياهيهدق تحك اموت :سيدقلا ىمرك لودأو

 عاعش ةعشالا هذه ل هيتكر ىلع ةءوضوملا ةديدعلا هتافل ءوم نم مييلع ةريسشم ودل

 ٠ نيفلاخلا ةفسالفلا نم هريغ نيريثكو عم مسرلا بناج يف ضرالا ىلع اطفاس اصخش ييصي

 : ٠ هيلع اموت راصتنا ىلع ةلالد دشر نبا صخش وه ضصختلا اذهو

 ةسيفنلا اهزاث"اب ةرورشملا ةليخلا ايناطيا نرنم ضدحا ىف 1
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 « اموت ل تال داجم» ىعدن“ يبف ا هذه اما

 دشر نبا ةفساف ضقن هنا ىلع ةلالدإا ىنعملا اذهب روص ةدع اموت سيدقلا روص* دقو

 -ريوصتلا اذه يف نوروذعم نييكينيمودلا ءابالا لعلو ٠ ةيقيقملا وطسرا ةفساف اهناكم ماقاو
 مهنا ا موت 4 ات يف مهتبغرأ نورقلا كلت يروصم ريهاشم هب نورغب 2 يذلا

 بردلا ةقئازاف ناكو برعلا [معف. اك 1 !نوميفاك رطل ةعملق ءاذسا نومورت اوت
 ةماقال برعلا ةطلس طاقسا ىلا ةحاح ف مهسفنا اوددو 0 * م ماياس ف ةراع ةباثع

 7 ةيب رعلا ةفسافلا ىلع ةلمخلا ثا اوامح مهنا ىلع نوءالي ال مهف كلذ عمو ٠ مهتطلس
 | مهمارتحا مدعل مهيلع عقي مىللا اماو ٠ مارا دب 37 ف نص قوسك مهنا نوبسحي اوناك

 اذه راك ولو ٠ هسفن اموت سيدقلا 17 3 ةنصو ةيراج ناك دمر نياك [عذع ايكح

 نال ريوصتلا كلذ كش الو مبيلع ركنال روصلا كالت هوروص انيح ةايحلا ديف يف سيدقلا
 ريبكلا لجرلا ماد مرحي ريبكلا لجيا

 ةي رعلا «ىداملا نكلو ةوقلا ةياغ يف ةيتوهاللا ةنسلفلا تناك اموت نسندقلا قوت الو
 ىلع ةيبر ءلاعئدابملا راصنا ةمواقم يف دّقعاو ينيترام نوير هدعب ماقف ٠ ٠اضيا مدقتل ا

 وك بة 5 فوسليف مفب 0-00- درلا لضفالا نم هنأ لوقي ناكو٠ يللازغلا مامالا

 يد رانرب و نيسيل يد ليج هدعب ماق مث ٠ اهموصخ نم ال ةفسافلا راصنا نم يملازغلا ربتعب
 رعاشلا تند ماق مثدعب و ٠ ضيا اموت سيدقلا بهذم نع اوعفادو كيليدن هفرو ايلي رت

 0 زال هناي رخ نكلو ةيسلفلا برحلا هذه يف.دشر نبا [ضيابرضو روبشملاىلاطيالا
 ]+ ثندحملاو ةرفكلا نك امأ يف دشر نبا هيف عضي 1 ميحجلا » روهشملا هباتك بنك الو

 ةفسلف ةمواقمل مور يد ليج ماق كللذ دعب و ٠ هتك امارتحا يصوصخ ناكم يف هعضو

 اموت سيدقلا اهغلب ينلا ةرهشلا نم اًئيش كلذ يف غلبف ٠ دشر نبا ةفسلف اصوصخ برعلا
 ةمواقألا هذه يف نيسيس يد راريج هذين هفلخ مث : زيكلا ربلاو

 ركذلا قغ## يذلا ءيشلاب سيل دشر نبا ءىدابل ةمواقملا نم مدقث ام لك نكلو

 ةنسنماصوصخ هرمت فرص شئاطلا لجرلا اذه ناف ٠ اهل لول نوي ر ةمواقم ىلع سايقلاب

 افرح ةزيب و يل وبانو ىوتجو هيلينومو اميبفو زي راب نيب نالوا ين ةنسملا | ١9٠

 ابابلا ىلا عفرا 1١" ةنس يف أنييف عمج 5-9 و٠ مدابمو مهتفسافو برعلا ىلع سانلا

 ىربكة ب ركسع ةيعمج ةاشنا ل والا ٠ روما ةثالث اهيف بلطي ةضي رع سماخلا س فتميأك |
 مرح ثلاثلاو ٠ ةيب رعلا ةغللا سردل تاياك ةاشنا يناثلاو ٠ مالسالا طاقسا يس يعسال
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 0 رم ل

 ٠ ةيبروالا سرادملا يف هبتك يف ملعتلا م رحودشر نبا ىدايم نورصني اوناك نيذلا نيريسملا

 ابيف ثح الو ةضب رعلا هذهب ممم 0 عمجا نكلو

 تراس رفا .نايعلا

 ( اموت نينذقلا تهدم دم دشر نبأ ةئسلف ءارصن" )

 نباىدابمو برعلاة فساف نورصنب ءادشا ءالع اب وروا يف رذئمويناكهنا حضتي مدقت ايف
 ةوقتناك اذا الا ةديدش ةفينع نوكتال تال داحلاو تارظانملا نا'تباتلا نم هنآل ؛ ندر

 وا ىربححلا ةيمهالا كلت هل نوكتو اموت سيدقلاكملاع موقي فيكو٠نيبناجلا يف لادجلا

 نكي ملول اهب نيلغتشملاو برعلا *ىدابم مرح بلطي و لوأ نووي ر لثم فرطتم لجر موقي
 اهنوب راحي اوناك نيذلا ةوق لداعت ةوقب ءىداملا هذه ةرصن ىلع نوبصنم ةايوقا موق كلانه

 نمو ناكسيرفلا نائهر نم اوناكبرعلا يدان, ءاريصالا ءالوه نا نانر تلاد

 ىربكلازي راب ةيلك

 . ةييسملا يف ٌةديدج ةيخيسم نع ةرايعلصالا يف يفن امنا ناكيبيعار هلا ةنيهر نا كلذ

 ديد ضرالاىلا ءاج رناث 2 ةباثع ميظعلا امسسةوم زيسأد ىوسأرف نو ربتعي اهلها ناف

 اعيش نو رخل الو ابابا ةطلسب اًريشك نوئبعي اونوكي مل كالذلو٠ ءاهحالصاو ةيجسما ةنايدلا
 يفديدش عا 7 نينكم ودلا ةنيهرنيب همهنيبكلذ ْنَع امشنف :ابيلعاو شن يتلا ة ريما ع يداي اريغ

 نو ريثك مهنم غبن دقو ٠ بصعتلاو رانلا ةيححض نوريغك مهنم اهيف بهذو ةيئيدلا لئاسملا
 انحو سايلا خالا لثم لعفلاو لوقلا يف نوئي را نيلهاستملا ردصلا يعساولا لاجرلا نم

 اوئاكو : همور ةطلسأ ١ نيمواقم ١ وناك م كو وداب يد لسرامو ماكواو 0 نودو فيلود

 مات ذعءوي نوكت تداكينلا ةيفسافلاو ةيتوهاللا اموت سيدقلا ملاعتلوامل مهتمواقم نوربتعي
 ةرورضلا - اوناكف ٠ رسالا نم ه قالطنالاوركفلا ريرُع 2 ءدب ةبانع اهلك ةيب رغلا ةسينكلا

 ةيب رعلا ءىدايأل 58 اوعا

 اهخوزاورشتو ةئىداجلا هذه اوايق قيدلا ( ةقوهاللا ةنسلفلا ) كييسالوكلا ءالغلداو
 يد اج هفلخ م 6 يناكتتنرفلا تهمل معز نسلاه غو ردتكسا ن اك سانلا نيب

 أم لك ا س نبأ ىلع دععا دقو 0 ةيب رعلا ةفسلفلا لوبق يف هدذح اذه لشورال

 بح اع ررق يفلا ءىردايملا عيج نا روهشم وه اممو ٠ قالخالاو سفنلا ع ف ل

 مص مر هلا سي

 ةلانتم هس وس سس دم قيوم و تح وو عال عل __
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 انيس نبا نع ةذوخام شو مهتذمالتو ناكسيشسارنلا ءابالل تناك اغا ١ "اب ماع يف زيراب

 نورك م ربور يرد 5-0-0 سيئر كك راك ايش ة«دسلا هلق يفو٠ كر نبأو |

 ةيناكسيسارفلا مأاعتلا ردصم تناك ينلاروفسكا ة هن ادم 5 5 ع فكن عطب يينيمودلا

 نيذلا هل ه2 اقل نو 1 نا كمعب ريغت : و 2 اف ن 1 يفلا * ءىدامملاب ة ةييمش ءى داع

 ةدلنلاو ىدابلا لبق سقت :نيعحت تمسقتادق لكموي 0 نوكت كلذ ىلع ءانب و
 آن ىاتلا ردع راصو اهركنا "1 هوحولا ضع 0 اي سانلا وعدي راصو هيب رعلا ْ

 ضعب تاباتك يف ناك اه نيماولا كفئاوا ةمدقم ٍق اوزاك ناكسنوفلا نا تش أءو

 ٠ 1 0 هيلع او"در دف ضيا مم ضعب 0 دّشر نبال مارتحالا نه ممئالع |

 جضوأ لرد لوا وه انيس نبا نا 0 لاق ذا نوكأب ه>ور وهو مدحا هيك ام كلذ نش |

 ناك يذلا دشر نبا مهنم ٠ ةئطْتو !ًدر هوعسوا هدعب اوذاج نيذلا نكلو وطسرا ةفسلف
 نبا ةفسلف انومدقت نإ ؛ذلا ٌء ءارعلا ريهاشمر 5 ا :رومأ ةهدع ف هفلاخ هناق هذعب مههفعا

 ضعب ىلع ت”روضراعي اك ناو ١ 00 اهنوآي اوراص موبلا ع كلا نكلو اوولهم 0 دشر

 ليصا ةححلا يوف لجر وهو دشر نب أ ماق أنيس نبا كعب رب + ١ عضوم 2 لاقو )0 اعداف

 ليكتلاو تيذبتلا ىلا ةداتو أمسفن 4 0 تناك ن أو هوم دن 0 :ذلا ميلاعت بذهف يي ألا |

 ب وروالاةفسافلا موصخلا كرت مدع نه بحمل اذه نوكأ هحور ناكو » ع ضاوملا ضعب يف

 3 لهي ربظي 00 يع ناك هنال ال كلذ هدب دحلا ة 4م رعلا ةقسافأا هده 0 0 ةعدقلا |

 ٠ كلذ فالخ ىلع تناك زي راب ةيلك نكلو ءاموت سيدقلا ميلعت لعن ةيتوهال ةسردم 00
 1 و 2 1 0 7
 ُةيدحو دقو ٠ دشر نبا بهدم راصنا نم اوناك ايف نودفلا ةكناش نما ل ريخك نأف |

 ا سرد تا فقوسلفلا اذه ميلاعت ىلع ةيونعرتافدةعست ةيلكلا هذه نان ادكيكملا اذه
00 : 

 57 0لوردلا قا مشمس ناك هنا ىلع هنل اح تاد اهضعباو ٠ رشع عيار متع كا اننا ن رغلا|

 ةيماحفالخران اهيف توعاللا ءالعو نب راب 2 ةيب , رعلاةفسلفلا ءالغ نيب ل ردكموي ت هك ضاق٠ ٠ موي |

 سوفبي رد دل 0 و 00 راب ف ماوعا هنا الث نعم كاكا ىلا رانلا نه ل تناك

 ه0 اوردصتسا دقو توهاللا ٌُء ءالك عم اوناك مناف هسا اما٠ 31 علا ةطلسلاو

 نياغتشملاو برعلا 70 نامرح |" 4 ٠ تاونس عبس وأ كريس هدم 2 عبارلا ردن 2 اباملا

 7 ١ )”“”“2طص110100000000إأإ]إ10000000101010000|أ|زازازا|ز|زا|0 57
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 ١ كاتب يهب ابي ا اى يي يا رسب لحب بلعب عب لعب حب نعي ع نحب عي جب نحب لج حي عب لعب لعب لج لحب لحب عي عي رعب لعب جب لج لعب لحب نعي لعب لعب رجب رجب حب رجب رجب رجب لعب لعب رحب لحب لعب حب لحي لعب لحب لعب يحب الجب لعب نحب يحب نحب حب لحب يحب جب جب حب بح

 ٠ ىلوطلاد كاوا ةسايسال كلذ يف ناكل طقف اني د كالذنم مهضرغ نكي مل نكلو٠ اهب
 ْ ب رغلا ةسينكلا ءا رح أ عيج ف مدحَو صحاال او يءمنلا نا | اة مضر رع ناك اغاو

 ١ «كيجوللا»نو ارقي نيذلاو٠ كينيمودلهأ نإب تناك ب وحلا ههنا .: مهضعب رعش يف ءا>دقو

 ةيشايس برح اذا يبف ٠ قطنملا يا

 ٠ اهب دقتعملا مرح 1١15 ةنس يف ينوهاللا زي راب عمجم ررف يناا *ىدابملا ضعب كيلا

 ىرت 5 دش نبا ةفشلف“نم ةذوخام الك فو كلور

 34 لك يف دحاو فاسالا لقعلا نأ دقثعي نم لك مري عمجا نأ

 2«: ةلوا ناسا طف ( كح و م هناو 0 ملاعلا ناو - سائلا »

 « ءانفب ىنفت ناسنالل ةروص يف ىتلا سفنلا ناو  هئمرشلا دلو »

 3 0 3ك ماعلا ف ثدحي ىلا تايئز ا مب ال هللا ناو - دسملا »

 «») ناو - اهريدت الو نانالا لاعنا يف رأ وت ال ةيحلالا ةيانعلا »

 4 000 يا) ةانفلاو تولل لباقلا :ىثلا لعحي ناردقيال »

 < فانا دا( هاريس اف
 ةماعدتع زعزتو ٠ اغيلب اًرثات اهنم رثات نيدلا ناف ةيسايس بركلا هذه نوك عم ن 3

 ار تادنلا ع هول نيلدنالا يفثدح ناك امرتئموي ثدخح٠ سانلا رودص يف نأ |١

 هده فرص ىلع هنأ .- يف اًرداق ذاكر كل نب 3 هم ل انكلو ٠ ادوليقو دشر نبا ةفسافل

 ىلع ل و ةاعلاو٠ هيلا ةال يذلا 5 وءاعلا ةالكشل وب ادولف وأ هنطو ءانبا سوفن ن 0 ةعب وزأا

 0 اذا ل 3 املا 5 امام نكلو ٠ ا ءار“ الا للك و 5 باب موأعم وه ئ

 00 ةيماشتم شو ٌقح نايدالا م 35 مهياع ١و سانلا نيب ه ةاواسملا ةؤدافلا هذه ضرغ

 هئشد ا ةئسافلا هذه بجوك ك2 ع نا هملع بوي نماوم لك 00 نيذلا ند ةدئافلا

 5 ادقتعب نإ نيدلا يف معلا ةذللاو ىركلا ف هب زعتلا تسيل ًءاوس ده ىلع هريغ ن.دو

 ةواطأ لا 5 اهثيا اد اءادوف ٠ م عددا هلا ال هموق هلا 0 نأو هدحو هدب ىف ةقيقملانا

 كلود نظا تنك أم أب واهم اسودرف اي أ اها .يا وس نودي ة هضنو كيسحا اةنك ىف علا

 ينهرخ يلا ة 6 اواسملا هذه احيفو ٠ هحرج و يداقنعا نإ اًداقيعا كدقتعي ا 32

 :تاذللا ملظ

 كلذ لوقي وهو ٠ هسا" ارقي يذلا فيعضلا ن 2 ل لوقي از تود 0 ات ا

 0 يرشلا ءاخالل ةناها مظعا اذه هل و نا عب الو

 يل ا م سس و سس حس سما
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 ة 4 رلا ةئسلفلا راصتنا

 ( .ةهطعلا جوان ىداب ةيلك : يف اهغولب و:)

 ف ةفلتؤ ممأو بوعش اطوح براغ ةيار نع ةرايع دشر نبا راص مدقت ًَئ ىلع <انبف

 معلاو لضفلا ةعممس ىلوالا ٠ ناتععمس ليياجلا يب رعلا فوسايفلل ناكو ٠ اينابساو اسنرفو اطيا
 ةعع“ ةيناثلاو ٠ ميدقلا رونلا رسمك نوموري اوناك نيذلا سرادملا ةذتاسا دنع شو ةهازنلاو

 ىنحرشع معبارلا نرقلا تاي لو ٠ ءالهجلاو ءاطسلاو ةماعلا دنع شو نيدلا نت

 َ 01 نا لوب أنيس نبا ىلع مدقنو ةلطلص لك قوف ابو روا 2 كشر نبأ ةطلس قراص

 7-20 اسنرف تالم رشع يداحلا سي وأ كلما دارا او ٠ هنودرشع ثااثلا نرقلا يف

 *ربا حرشو وطسرا ةفساف ميلعت » سرادملا ةذتاسأ ئرم بلط ١617 ةنس يف ىنسلفلا

 «كيفم - 6 اذه نا ع هنال اهيلع دشر

 رذعتي كلذلو نيفورعم ريغ رشع كلاثلا نرقلا يف ةيدشرلا ءىدايملا راصنا ناك دقلو
1 2 2 1 0 5 2 2 

 ةيبرعلا ”ىدابملا يف نونعطي اوناك نيذلا ةةلح نم مدوجو فرع امناو ٠ مهنه دحا ةيع“"
 ميظع بزح فلات دقف هدعب امو رشع مبارلا نرقلا يف اما ٠ مدقث ا هريغو لول نوميارك
 ةىدابمللا هذه ترصتنا كلذب و ٠ ارهج هئدابم سدي بزملا اذه يراكو دشر نبال

 (عيظع اًراصتنا

 باوجلاف٠ ٠اب وروأ ة هبارث 2 ةفسافلا روزب قد ل اذالو راصتنالا اذو بنسأم ليق نأو

 ةيييسرفم اوناك ةفسالفلاو نييتوهاللا 0 نا لوالا ٠ رومأ ة هعبر أ يف رصحتي كاذ نع

 فترايانلاو ١اهتةيقح ىلع ال اهريسفت ىلع فالحلا ناك كلذلو هتفسافب نيفرتعمو وطسرال |

 9 بوعشلا قاب ىلع 9 0 وذ لسن اب وروا مأ 4م تفلات يذلايب روالا يدنملا لسنلا

 ةيرملا جورخب نيزاتم اوناك نييقرشلا يا نييماسلا نا ملعلاو ةفسلفلا بح ثيح

 كاانلاو ٠ لمعلاو لوقلا ىلع 31 باوصا لاجر نيس وروالا 2 6 كلذلو * مهنم نيدلاو

 ةبرا ابور وأ ف هلاحرو نيدلا براح يذلا يفانلا كي ردرق 72 روطاربمأ مايق ْ

 نيدلا ثا عبارلاو ٠ ليصفتلا دريس ا مهنع مغرلاب مهيلع ةفسلفلا رصنو ةديدش
 فراك اهم ًالهاست رُثكأ راص برغلايف يدوبيلا نيدلاو يمالسالا نيدلل هت رواج يب -

 قرشلا ىلع ةيديلصلا تاليا لواستلا اذه داز او ٠ ا دادزي نأ نأ نم الدب ل

 لدعلاو ةهازألا ةياغ يفي ويالانييدلا حالصك [لبسم اظلم نس وروالا نييسملا 9

ٌْ 
1 
1 
ٍ 
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 كي ب و رحب مد ل حل

 ةطساوب برغلا ىراصن ىلع ريثاتلا نم ليلجلا ناطلسلا اذهل ناكها بير الف ٠ قدصلاو

 ةكملا يف باتك ناكهنا تالذ١ ةكملاو ةفسلفلا يف باتك فلا هثدخيال ام هتافصو هقالخا

 لي و ات وا ريسفت ىلا جانحي ال ًاقطان ايح

 ةكرطلا تناكو ٠ ايلاطيا يف ةروبشملا وداب ةيلك يف دشر نبا ةفساف زاصتنا هدب ناكو
 ةفسلف ت'ءادب لو ٠ ةيلكلا هذهل ةعبات ةيقدنبلاو يرارفو اينواوب ف ةيفسلفلاو ةبب وروالا

 دشرنبا ميلاعت يسمءوم لواو ٠ هيفسلفلا هتك ابتلت مت ةيبطلا ل ميلعتب اهيف دشر نبا

 : هل اباقع هتوم دعب هماظع شينفتلا ناويد قرحا يذلا وناباد سرطب اهيف

 تاقبطلا نيب صوصخلا ىلع تعاش ةيقدنبلاو وداب يف برعلا ءىئدابم ترشتنا الو

 تغعصأ ةفسلفلا هذه "ناكف ٠ دشر نبا ةفساف راصنا نم مهناب نورختأ' اهلها راصف ءايلعلا
 ركفلا لالقتسا نا مواعملا نم هنكلو ٠ ركفلا لالقتسا بلطي نم لكابب ايزني « ةضوم »
 ةنوشخ نع ةرابع وه يذلا ركفلا لالقتساو :ىش اديمالو ادحا يذوب الورضب ال يذلا

 ديدج ل مج ديعبلا نمزل كلذ يف برعلا ةفينلف ةياز تح ءاشن كللذلو رخآ 2
 ماقف ٠ ةنوشخو ةحاقو لكب الا هريغ ءارآ لباقي الو ةمصعلا يعدي و نايدالا يردزي ناك
 راكنالا كلت ةمواقل برعلا ةنسلف ءادعا دشا نم ناك كيلا روهشملا كرارب رثئموي

 ٠ ةديدجلا

 ٠ةعدقلا ةنسافلا ةفسالف نم ناكناو ةئيدلا ةفسلفلا ةفسالف لوأ وه اذهكرارتبو

 ديدش ناكو ٠ ةيدقلا نامورلاو نانويلا مولعل عوجنلا ىلا سانلا ىعد لجر لوا هنا كلذ

 صالخاو قمح ىلع لدت لاوقا كلذ يف هلو٠ دشر نبا صوصللا ىلعو برعلا مولعل ةهاركلا
 ىنناف برعلا ناش يف ىنيطاخي ال نا كوجرا »يدنود ناج هقيدصا لوقي ناك هناف“ ع

 :يدنع مهل ردق الق برعلا ةابطا اما نانويلا ءابطا ردق لوجا ال ينناو٠ سنجلا اذه هركأ
 (7+ خب ب #) مرعش نم ةكاكرو ةريخءو ةدح دنشا ءيش الو مهتفرع دقف ممهوارعش امأو
 هنا هنوقفاوي اوناك نيذلا هقافر نم عمم“* ىلع لوقيو مهيلع ينشب انئابطا ضعب ته“ دقأو

 أمدعب بطلا نف يف بتكي نا هل جمس ال طارقوبال اي واسم رصعلا اذه يف ابيبط دجووأ
 ٠ سونيتسوعذ دعب 56 نورس 5325 لوقلا اذه اث ٠ هيف برعلا هبت 1

 ساودو ريه دعب نيخرةءوم سوتسولاسو فيل تيتو ٠سوريموه دعب اًرعاش ليجرفو

 نغناننا زوجي فيكي لل قف ٠ اًروك ذمايش برعلا دعبدحا نوكي نا زوجي الو٠ سوديديسوتو |
 ٠برعلاالا مالا لك قبسو ءايشا هي مهقوفنو ءايثا يف نانويلايواسأ نييلاطيالا رشاعم
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 «سودو نونج لوقلا كلذ ما ١ .. ءامليالاو اور ايلاطيا ةحي رق ل يذف :

 ٠ .ةيبرعلا هىدابلل هتهارك ىلع لدت ينلا لاوقالا هذه نم ريك كرارتب 10 ينو
 ءابيف هعببكم يف موي تاذيف ةراز دقر نبا ةفسافل نيرصتنملا ةيقدنبلا يلاها دحا نا اهنم

 هلوقب يدشرلا رئازلا هردتباف ٠ ساوب لوسرال مالكب كرارتب دهشتسا ثيدحلا يف اه اهيبو
 نع عافدلا كرارثب لواخل ( دشر نبا ينعي ) ينيفكي يملغف انا اما كل محملا اذه مالك عد
 ال ينئاف انا اما تنا اك [_ةداص ايس تنا <قب : 2 يدش نئارلا ناجاق لوتقلا
 فتييذللاب اههركذت ناذللا سونيطسغاو ساوب امو ٠ تافارخلا ثالث لك نم ٌءيشب دقتعا

 ل هثفسلف ةعااطم عيطتسل كيل ايو ريدك أمهنم ينور بأ ناقتك لا ناقحتس

 هراد نه هدرطو هرئاز ًءادر ىلع ض.ةف بضغب كرارأب ضه مالكلا أه دنعف

 نبا ةفساف راصنا مظعا نم نأكو نودناج يد ناج وداب ةيلك يف ماق كرارثب دعبو

 نرد ناكو يقدنبلا ساوب هدعب ماق مث « ةفسالفلا ريماو ةفسافلا ناطلس » يعد” ىتح دشر |

 ”االل |[ كلم دكر نبا راضى ر شع سماخا نرقلا فضتني مل اذكهو ٠ هلينبس نيكلاملا
 ةذتاسالا عيمج ركذ ان ولو ٠ ضراعي ال يذلا ربكآلا لحملاو وداب ةيلك يف قلطملا

 16 سماطا نرثلا لالخ يف اينواوب ووداب ىنلك يف انفوسايف ةفساف 2 نيذلا ءالعلاو
 ا 11| 11 نوضراعملان أك دقو : باتكحلا اذه اهنود قيشي ةريخك تاهفص كل ذب انبعكلا
 ناطلسلاو ةمظعلا جوا يف تناك اهنال تاوصالا ءافعض نمزلا اذه يف

 011 نماطا 2 ررثلا رخا يف ايلاطيا اف: الي وط أتقو مدت مل ةمنعلا هذه نكأو

 ميلعتيف فرخ ثدحاو روهشملا انوبموب رذئموي ماقف ٠ سفنلا دواخ ةلاساديدش ماتهاتتشا

 ىلا دوعت توملا دعب سفنلا نا نولوقي اوناك ةيدشرلا ةنسلفلا راصنا نا كلذ ٠ دشر نبا

 00017 011. تينا هلاف هركذ مدقت يذلا انوبموب اما .٠ اهنيصخش دقفتأ يان هيف قفتو هللا
 "ىلا دهر نبا: لبق وظسرا حرش يذلا يئانوتلا 0 نب ايزي ةورفد ردنكسا

 فاسنال ادولخا ر خْغ دواخ ال هنأو توملادعب ىنفي ناسنالا نا - هيلع انايحا دععي دشر نبا

 نبا ىلع دقت مسف نيم ىدابملاب نولغتششملا رفكموب 3 ضرالا ٍِ يذلا يعونلا
 ابابلا دهعو ٠ ساي زيدورتد ردا لعدعي منو ناسنالل ةيصخلا تابثا يف دشر

 د11 دف راضنا نم فوغ ناكو» بو ىلع درلاب سوفين ملاعلا 5 رشاعلا نوال
 1 ا داك ةريشلا ةياقج دقمون ثراض دش نإا ءىدابم نال بلا ىبتتم كلذ فو
 ازكمو ٠ ةسنكلل ةودع تناك نا دعب نيدلا لوصا ميج كتي 0 يذلا ديدجلا ودعلا



 3 دشر 04 ةفسلف

 لاو الانا فرصتن يلا | لوقملا 00 و ا لكيف ءىدابملا نوكت

 ابيف "اذن للا

 هز سول نوضرخت اذ 3 7 كتانساملا هذه ا لبا لك نوبي دموي سانا 0
 ٠ همصخ ىلع درا ىلع هنوذحيو رسلا يف هنودي<وب مهن عم انوبموب يف نونعطي و انويموب ىلع

 ةيلك يف زويل نمو ٠ دشر نبا بهذم ءاعز دحا ينيليشا وهو رخ 1 مصخ ومولد

 نابكو + ينيايشاو انوبهوب نيب ديدشلا لادجلا وه اهيف ثدح ام مظعا نا مويلا ىتح وهاب
 انوبموب سورد عامس ىلا عرهب ناك روبملا نا الا رهاظلا يف هعمخ ىلع بلختي ىنيليشا

 ٠ :فولألا نيثلا ديذجلا عابس يف ةبغا ليبق نم ناك كلذ لملو ٠ هشورو سا
 نا يف كشيا وهو ال ىنه. الو ةيماالا نم ةيلاخ دشر:نأا ةنسلقأ نا لوقت انوبفوب نإ ١

 ءايمهفي ناك اهفل هوم |
 ع

 يعدب ةمب رعلا ةفسافلا بزح>و ( نيب نديكتأإلا بزح ( عدنا انومموب بز>ح تاكو

 ءىدايم ءيداملا كالت كرا ىح رشع سداسلا نرقلا لوا تاب و ) نيبدشرلا بزح

 نارتال. مج دقعنا ةياهتلا ىلا رودحالا لذه لو زن نعايلاطيا قاقبا يف ةبخرف- اهلك ايار
 لك امو سانلا 866 5 ٌةدحاو اهنابو ةدلاخ ريغ سفنلا ناب لوش نه لك مرح ررفو

 2 نودرءوملا يور دقو٠١ ها '' ماع ِق كالذ 0 ٠ ءىدايملا هذه نو راي نيذلا

 :ىدابملا كات نع اعفادم ملكت دق مهسفنا عمجلا يف نيرضاحلا ضعي

 ةينانويلا ةنسلفلا

 ( ةيبرعلا ةنسلنلا لحم اذولحو )

 اًراعش ةيدشرلا سوفيل ءيدايم رشع ننواشلا نرقلا ةدم يف ودأب ةيلك يدك دقو

 ةفسلف نسق" دهعلا كلذ ذنم ةسينكلا تحبصاو ٠ نيدلا ىلع اهقيبطت نكي ناك هنال امل
 ملاعلا يف وطسرا مير و دل لوقي ناك ىيسفالاب لاني دركلا نا ىدح نايا دشا وطسرا 1

 حارش لضفا دشر نبأ كلل نيعمسم رثكموي ارناكاو الهارب ضعءب ةسئكلا 5 1

 اورطضا و ناتسالاف ذوفنلا ,ىرتخم نمزلا كلذ ف دشر نإ ١ هىدايم تغلب كالذأو ٠ وطسرا

 2 ل لك قم اهنوبلطي اوناك .نيذلل ةباحا ابعيطو ايدمحرت 0 ٌةداع و هتك " ةعحارم ىلا

 ناطلمشلا ند نامزلا كالذ ف هل راص أم ىريأ ةيظرف 0 او انيع رذئموي تناك

 لاجر تراك فيك اوريل هورقك نيذلا هداسح ناك نيا ؟ نييب وروالا هتذمالت ىلع'



 4 ب ام .

 00 ل م ل ا ع ا مح سس سرح 00000

ْ 

 نوران اوناك له 9 مهفرجي الثل ههجو يف نوفي 7 ةفساتلا از ات اب وروا يف.نوراخي نيدلا
 0001 رتل روشملا برقعي ةقيلطا ناك اذاو ؟ نانزلا كلذ يف دامسلا يلاعا نم كلذ

 داسمطلا هتارا>مب هيلع تعقو يتلا ةلئالا ةعيتلا هيئيعب ىري نأ دعب لوقي هأسع اذا مهتلج

 000 ةدايزب ذئنيح رعشي الا ءسادنالا ضرا يف ةفسافلاو معلا قنخ يف ةاشوااو

 1 1 لابو 0 و يراعلا ةاضفلا ملط ال 7 كانه جاتلا اذه هل قب ناك اذا هسار ىلع
 ظ دياولا ابا ثرا بير ال٠ امم وفعلاو متصلا باطا ديلولا يلا حور نع شيتفتلل م وئجو

 مالسالا ةفسالف مظعاو ةبطرق م كب اهئال اًراصتنا هتوم دعب آب وروا يفرضتنا دق
 ٠ لالجلا يذ هللا يالا مودي الو ل ءاذه يف رينسيو قف كيف لك كلو

 رنا فرج اذكفو لب وط اتقو مودي نأ عال ال ناطلسلا ابك ًيفلف اناطلنم نا

 لوقت كلذ نايبلو٠ دشر |
 000 ا يلب لبق نم واسرأ ةفسلف نورد ايوروا يف ةذتاسالا ناك

 نه اهيلع احورش نوعضي ةذتاسالا راص صيخالتلا هملهب دبعلا مدق الث ٠ انيس نباو دشر

 2 اقرورع نعي ةيلطلا ىلا لصت وطسرا ةفساف تراصف ٠ ةبلطلا ىلغ اهنولتيو ممدنع

 اند هرم اًريثك مف رست تناكف ٠ ةييتاللا ضيخالتلاو ةيدشزلا ضيخالتلا |
 ةلحاع 1 ينانو.لا صنلا لا عوجنلا عل لب الل ناك كلذلو . ةيسيلاطوطسرالا أ

 السا وا

 بز ٠ نب زَح اوقشنا اب وروأ ِى ةفسلفلا راصنا نا مدقت دقق ىرخا ةيهح فرد

 يلرعلا دشر ترب مما عوجرلا ضيا بجوا امم كلذو ٠ ينانويلا ردنكسا عم بزحو ْ ٠

 ةينانويلا صوصنلا ىلا

 عدقلايفانويلا ندعلا كلذ فاح ىلا نيلايم اوناكايلاطيا ءانع ناف كلذ نع الضنو

 اهيلا ترودوعي اوذخاف ٠ تدمخ مثاَنيح تفاضا سم ةباقع ناك يذلا
 نا نود مهولعو نانويلا باداب لغتشي ذدخا ديدج بزح كلذ 0 عا

 اما ءديدجلا بزملا مهنوجس اوناكو ءاهسفن ةينانويلا صوصنلا ريغ ءيشىلع كلذ يف دمتعب
 نيب فالحلا ناك نا دعيف ٠ دشر يربا :ىدايمو برعلا ةفسأف بز> وهف ميدقلا ب رولا

 6 نيينانوي و نيب دشر » نيب فالخلا حبصا صيصخلا ىلع « نيب ردنكساو نيبدشر »

 قالطالا ىلع

 يف مباعتلا ربنم يف سوءوت سوكينويلالوقن ذاتسالا دعص ١4410 ماع نم ليرفأ 4 ينو



 م١ دشر نبا ةفساف
 100 م نحن 5200 ا 0 ا م م و و وي ويا

 ل رذكموي مظنف ٠ ةينانويلا ةغللاب وطسرأ ةفسلف ةرم لوال اهيف يني لخاو دا

 كاذ نهذ ِ كا هله م مهأ ىلع ةاالد دا الا اذو مم ظرقي ابايبا ءارعشلا ضعب كالذ

 ايلناطيا لامفو ةيقدتبلاو داي ترا اكق. وغاب ايلاطيا يف ةينانويلا ةضلا تذخا نيحلا

 تيحاف ١اضيا يلصالا نوطالفا صن ل اسرولف 00 يبدالا وطسرا صن لا اباك تداع

 يف قيقحتلا لذي قع تك الا ناف ٠ ةفسأفلا ىبطق ةباثع كلذ يف هسرولفو ةيقدنبلا

 اهتيناحورو ةنسافلا ةفئر ل 3 تاك ةيناثلاو ثدبلا

 كلذ حك رع ءاشنف « نيينانويلا 2و « نيبدشرلا نيب لادملا رأآث رثكموي تاطصاف

 غين يتنتستو ربلا بهذملا ماق الو ٠ نييوروالاو نانويلاو ب ,رعلا ةفساف يف بي رغ طالتخا

 ٍقفروهتلا ةيقاع نوفا اوناك نيذلا ةلدتعملا لوقعلا باوكا نه نوريثك هيلا مفنا اب وروا

 يندهستو ربلا حالصالا 2 ٠ عي داما هذه نوب راح اوناب و ةيداملا دشر نبا * يىدايم

 «نيينانويلا »زوف دادزا نيملاكلذ نمو“ ةعدقلا ةيتوهالا| ءئق داملا نيبو اغيب لم ناك

 دشر نبا ةفساف تلاز ىتد يئدلوع 1 اهيف يفوت يلا ةنسلا يثو 1151 ةنس تأت 2/

 اذه نوع رك نأكو: ميدقلا خي راتلازيح 2 ادد ةئيدحلا ب وروالا ةفسافلا قب ٍرط نم

 وداب ةيلك يف دشر نبا ةفسافل معز رخا

 ةثيدحلا ةفسلفلا

 (ةةيانربلا هيلا لع الياور

 لوخدرتئموي هثيدحلا ةفسافلا قي رط نمةينانويلاةفسافلاودشر نبا ةفسلف لاوز بدسو

 نييتوهاللاو نوطالفاراصنا تام تلم دشر نبا ةفساف ناف ٠ ةدي دج قب رط يف ةنسانلا هذه

 اممكلو نيرساخ مهباقعا ىلع عيملات”درو شيتفتلا ناويد داهطضاو هتنارتو نارتال يعمجتو
 ٠ ةدهاشماو نا#*الاو ةبرجتا ىلع ةينملا ةديدجلا ةنيدحلا ةفسلفلا ىلع باغتلا عطتسأ 1

 وي رانوكاو يب راسو ونورب ويسنف يدرانويل نيسسوملا اهتاعدو ةفسلفلا هذه لاطبا نم ناكدقو
 (زنبلو كولو تراكي دو ضرالا تاروو.هلاشتك اب ضرالا هجوريغ يالا رولا ه0

 ٠ نوكأب سيسأرفو نتوينو
 | (كيتسال كسلا)ةعدقلا ةيقوهاللا ةفينلفلا مانهب# ادلب نم لوا وه اذذه نوكأب شيسنرفا

 نم ناك دو ٠ ناحتمالاو ةبرجتلاو ةدهاشملا ىلع ينبملا ديدجلا يعضولا للعلا حرمد ةماقال

 , ةيب وروالا ةفسافلا يف ناك يذلا ببي رغلا طالئخالا دعب ةدءاقلا هذبك ةدعاق مايق يهيدبلا



 دلَسَر نبا هةر /

 ١- 1 1 [1 1 11 1 121202121202 0-5ااا م ا ا ا ا ا ا ا ا خذ آذآ ]ذآ 1

 ىلع مهضعب و يل رعلاوطسرا ىلع دمت“ مهضعب يخوف ناك كا كيتسالو وكلا ءالع ناف ٠ هلبق
 مورظانم ناكو ٠ ٠ مدقو قاس ىلع مهيب حاف لي و'اتلاو ريسفتلايف فالتخالاو ىانويلا وطسرا 0

 توحلا يروه> قوب لا 0 اوناك م ميعم عازنو لاضن ىف ةعيبطلا ءاملع نه ظ

 هي

 27 روصتو هيل ادجلا ا تدءهذو 3 ةعدقلا ةقعلتلا 5 عا ةيتاعلا ميرا ا

 ٠ ةيلايخلا | ظ

 ةيدقلا ةفسلفلا ىلع ءاضقلاب تبتنا يتلا ةيفسلفلا ةكرخلا هذه خيرات كيلاو

 مدلك د00 ل17 نأ ىكي ناكو .٠ برعلا ةفسالفودلشر. ” نبا اب وروأ ىلإ:
 نه اليو لح ايي د نا :ىرح 00 ء يال فرصتت ا اخ لوقعلا تناكف٠ ٠لادج 1 0

 ا أب 0 فورعملا وهو « سايقلا 0( دءعاوقلا هلد سار 0 ةررقملا دع اوقلا نع نع جورخلا ْ

 آل كوز رانلا تذحا اذا : كلذ لاثم- هنودب كرذنت“ ال قئاقملا نال هنازيم وا «وطسرا

 بدو 5ص لك يف ءاملار 3 اذاف تاَرِع ةدع ب - هلو 0 رغبتي ءاملا ناف كام بيف

 اهم : لوقتف ءاملا ىلع نبالا سيقث كنا ٠ ةعيبطلا سيماون نم سومان رخبتلا ناب مزجت 3
 ا ] هي تفرع دق نوكت هيلع ءانب و٠ هلثماشيا رختي ويف ءاملاك لئاس نبللا نا
 سايقلا وه اذه ٠ ءاملا ىلع هسايق

 بتكةدع كلذ يف بتكف ٠ هحالصا مار ينسلفلا لولا كلذ ىارو نوكاب ءاج الف
 ىوس هئمردصي و "0 دا 3 يلا الصالا »و « ديدجلا سايقلا » 0

 هبتك يف اهرشن يلا ةيفسلفلا ءارآلا ةصال اخ كييلاو 18410 ماع يف نيئزج
 كليتسالوكسلا ةفسافلا ىلع هبت كل ل1 لماع دع هتفبللو كانرلا ندتلا قا

 (نوكاب مايايف يا ) مويلا هنوسةردي ام لكن ا هناضاردعا نمو ٠ ةديدش ثالمح ةينانويلا
 نييهاون نم اعيش اوفرعي مل نانويلا نا عم وطسرا ايس الو نانويلا لاوقا ىلع ءانب هنوسردي |

 هيرشبلا لقعلا دييقت ةفسالفلا دي ري فيكف ٠ يماسلا اهباتك يف اًعيش اوأرقي ملو ةعيبطلا |
 نانويلا ناف كلذ نع الضفو ٠ اهسفن ةعيبطلا اوسردي مل ءالءوه ناكاذا نانويلا فراعب

 7 ةعيبطلا سيم اوندهاشي و ه4سفملا نيل عمد اثم 3 لك كرثنو نانو ملا ةفسأف دويق ن

 | اباقنو وطسرا ابعضو ينلا ةينانولا ةفسلفلا ىلع ل فق نم ةينيم ةيب وروالا ةفسأفلا تناك

 | نإف ٠ ةخوزيشلا رود يف نآلا نو ةيلوفطلا رود يف مرصع يف رشبلا ناك دقو ةعدق ةما

 ْ لوقعلا قاطن” نرا اذا انيلع بجاولاف ؟خويشلا نم مأ لافطالا نم 7 معتن 0 2



 مْ دشر نبا ةفسلف
 7-70-050 7 م ل ا ا ا ا ا ل ا ا 0أآ]]| ]101 1 0 بب 3 .سسح

 ا الا لا ىلا اًييشرُع 1 يارد ةيسلفلا 5 كلذ 0 هلقعب اهتاكحأ نارتو 0

 هي الك 9 ط عت من : ا هأ دنعسا ا لكو ٠ ُ 1 عفأ مو لما وف ىلع ءاهتطسا وب لصف

 ةدءاقلا» طهرييغت ب فك 7 ءاغلاو زوفلا بح ن أو انذحامم 2 ةقيقحلا باطن ال انمي لدحلا ٍف

 3 31 راع ا هل ةديدج ة ل ةماعد عضوو هغماعد معلا اب العج ينلا

 عضو اءورفو ةيلوصا ءالديدج « بيترت » ةاشناس 4# ةئدقلا ةدعءاقلا مده لبق نكلو

 3 بوسأملا « بيترتلا » نوكأب عضو كالذ ىلع ا :: و١ بيترتلا ىلع هنم عرف لك لوصا
 ١ غالعلا دمعي هياءو

 | بيترتلا اذه يف ناسنالا سفن ىوق نوكأب مسف - نوك اب يترتب روهشملا بيترثلا
 هذه نم عرفتل هعورفو معلا لوصا لعجو « لقعلاو .روصتلاو» ةركاذلا » ماسقا ةثالث ىلا

 ١ ل1دو رعدلا ق:شي « رودتلا » نمو خي راتلا 0 ةركاذلا» قف "٠ تقلقلا تارككلا

 ةفسافلا قدشلا « لعل 0

 | ١ هعورف هنم عرفي و هدر 5 رعشلاو "جيراتلا » خاب نركب ا َخ

 ْش ةئيطا ع 0 امو قوف ام ةعييطلا سرد لوش يعيبطلاو ٠ يرشا و ىف رعيبط خيراتلاف

 أ خي راتلاو ينيدلا خيراتلا لعش يرشبلا خي راتلاو٠ محا ايفارغوجلاو ايخولوبلاو ( 0 اع
 | ةثالثىلا هتهسشن ىبكي هناف رعشلا اماو 2 نونفلاوبدالاخي راتو ( ينيدلا ريغلا )يعاتجالا

 ١! ةنالث يبن 0 او -لاثهاللرعشلاو ٠ تاياورالر ءشلاو «٠ فصوأل رعشلا : شنو ماسقأ

 | عرفي ٠ ناسالا ماظن ة ةفرعم يرفو٠ ةعيبطلا ماظن ةفرعم نفو٠ هللا 5 ةفرعم رف نوف

 | اهلك اهيلعانيتا ولو ٠ اجود ماقملا قيضي ةديدع ًاعورف عورفلا هذه نه دحاو لك نم نوكأب

 ةرئادلا هله رع احراذ عرف الو لعل لصا قبال هنأ ةىراقلاد>وأ

 | لك هحرشو ملعلل بيترتلا اذه 1 عضو دعبف -- وطسرا نازبم دض نوكأ, نازيم
 دعاوق كرت بوحوب لاقف٠ هئانبل ةدعاف عضو ىلا هتمش هجو [يفاو ايفاك احرش هعورفو هلوصا

 | مدقلاك بجوت وطسرا ةدعاق تناكو ٠ ءانبلا كلذ يف لقعلا ىلع داّعالاو وطسراو نانويلا

 :' نعيم اضوفأت دع أ يش ةدعلاو ةحيتن ىلا ىففي و تارم ٌةدع برجي سا لك نا

 ترا لاق هناف نوكاب اها « هيلع نبللا سايقو ءاملا ريخبت ةب رح يف كلذ لانم ان كة 1

 | :راجتمالاو هب رحتلا ةداعا لوالا٠ ارح ,امعفا تع إب ينكنال تارد ةَدَع ةبرولا

 !١ 35 رّ افانئتساو دارا ةدايز قبنال 0 هللا 0 5 ل انيك بولطملا ةداملا سفن يف

 ْ مدع اياثو ٠ ابك دعبأ ىلا ةيعيبطلا رارسالا ةدراط٠و ةدأملا ءازجا نه ْر زد لك



 دشر نبا ةفساف 1
 2111111100200: و2 و 22 222222 مس لس ل ل ب سي ب ب ل ب م عما

 رانلاب املا رخب : كلذ لاثم ٠هعم يبلس ناحتما ءارجا لب يلاجيالا لا كراغالا ءافمكالا ٠
 اما ٠ يلاحيالا ناحشمالا وه اذه ٠ اًاد رخبتي هدم تارم ةدع ةبرجتلا دعافرخبتي
 زاجواح ص لمعلا ناك<امداع اذاف هدربتو ءاملا كلذ راخب ذخات ناوهف ىبلسلا ناحتمالا
 اباوا نوطالفا وا وطسرا نا لوقن نا كلل زوجي الو ٠ 8 ع دان ا دعت نأ كل
 2 ررقعأل انلوقعانروما يف 3 نادي رن انناف هقدصن نا انيلعف هتيثاو كلذ لاق دق ناك
 ةحص انل ربظت مل ام دحا كح ىلع كح ين الو حا قدصن ال اننا يا ٠ انومدقت نيذلا

 0 0 عيمج تسنك كلذ ىلع ءانبف -ناهربلاو ةدهاشملاو ناحت*الاو ةب , رجخلاب هلوق |
 يعضولا ملعلا نوهت اموا تاون لع اهاحم لحو سنك لقعلا ءارو نم ينلا ميلاعتلاو
 1 دويق [ر.٠ ةفسالفلاو ءانعلا لوقع تالذب هراصناو نوكاب قلطا دقو“ يناوتمالا
 تاعارتخالاو تافاشتكألا هنع تاشنف لمعلاب ملعلا هيف ترق ايضاناديم لعل اودعاو
 ململاو لقعلا هت هر حور هنأاكف ٠ عا ةعانصلاو معلا ملا ء يف اهتفرع يلا |

 اعم اهايحاف لمتلاو

 له. رصعلا اذه يف ةفسلفلاو لعلا راصتناو لاوطلانورقلا رورصدعب ن آلا ثحبداف نكلو
 لك 0 ىلع 0 3 ردن له ٠ اهلي 6-0 لو هبدتنا يفلا 0 لك ملعلا ماق

 ةرايعب و ٠ةدماجةيدام هافسأ او 00 زوظع يف يففلا ةعيبطلا هذه ءاروأم 9 ناسنالا ءارظ
 ينلا ىربكلا ةيلقعلا برملا كالت دعب 0 "ياح نيذلا لح 1 هرج لع لورق دعا
 تانسافو ةفلت# م ا نيب ابروا 2 اهاحر كتر اد

 2 - ص 2-2

 ا هعم اًريغك ايش عنص دق ا دعب مات اعنص كلذ ملعلا عصي : >1

 نيكستو ةيناشالا ءاضرا نع هسفن ملعلا فعض وه له ٠ دولا اذه يف قيقحلا بدسلا ملعن

 ةلئاهلا ملعلا ةوق لاثحأ نع اهسفن ةيناساالا فعض وه ما اهرئاث

 1 75 - د ا واب



 م6 دودرأا باب
 1 0 ا يب ل ا

 هيلايلا فال

 6*2 دودرلا يف

 ةعماا باوجو ةعمم الا ىلع ذاعسالا دودر

 يااا ج6 جل 977 ا

0 

 ةعماجلا ىلع ذاتسالا دودر هءوضومو باتكلا اذه باوبانم ثلاثلا بابلاىلا نآلا انلصو
 ةنوجاو .ذاتسالا "دوور رشن لبق اناالا :٠ ابيلع ةعماطلا باوجو دشر نإاب أ

 ٠اريف ةلك_لوقن نا انيلع بي ةعماجلا

 ءزلا يف ذاتسالا ةب واجي ىلا اناعد يذلا ضرغلا ثايب الا اهب دصقن ال هذه انتلكو

 (عافد هتليضف نع مفادت ينلا ةلجلا تعدا دقف ٠ باتككلا اذه يفو ةعماجلا نه عساتلا
 لاق هتليضف ناو عساتلا ءزجلا تيس اهباوجي هتناها ةعمالا نا كش الو ذاتسالا هاضري ال

 حار ىتح كافكابفكي لو ٠ « بدالا نسح 0 ال » باوجلا كلذ ىلع هفوقو دعب
 |متاكيهز اا ١١ كرأ دا فوطي ةورلاو ةنازرااب « دبعلا اذه لبق » فورعملا ا_ئحاص

 ل 0 ص 1 يف قالا عضو نيل اف نسل 0 ءسالا نااهيف لوقي و ةيدومعلا

 ٠ : ١ اهيلع بضاغ هناف نآلا

 كلل ذ#» اولا كلان "تمئاض انقيصر نم لولا اذه انككس» نك 2-1 ل



 دودرلا باب م5

 ٠ لهاج قيدص نم ريخ لقاع ودع ليق كالذلو ٠ يرديال وهو مركجلا ذاتسالا ةليضف هب نيبي

 ايرج ادغ نومذي و مورلا نوحدمي نيذلا عضوم يف ذاتسالا عضو قيلتسي لذاع ياو
 ءاسا » ةلك تناك اذاو٠ ةلزاملا هذه نع ذاتسالا هزنن نحن ٠ ةيصوصخلا مهضارغاو مهئاوها |

 ذاتسالا اتءاس دق عساتلا زا فالغ ىلع ةعرسإ اتيت ناغللا « لها » ةملكو « اهمثف

 نا ذاتسالا بصنأ ماركا امري مجرأ يا امه ند ةلجلا كالت بحاص لاقاك ةقيقح

 ا ا رأ) اوسأ نيتلواولا نيعملكلا نيتاطل نأش يا نكلو ٠ ذاّتمالل اماركأ لق مل
 تابجاو نم سالا١ ذاتسالل ظي رقث املكو ةعمالا باوج يف تدرو يفلا ىرخالا تازكلا

 ذاتسالا عم ةعماجلا تانسح كيلاو ٠ ةئيسلا عم ةنسحلا ةباتكردصلا يعساولا نيفصنملا ءالقعلا

 عجري يذلا ةقنلا وه دراأ بح اص ذاتسالا ةايغف نال» دّرلا كلذ يف ءاجدقف٠ ةلاقملا كلت يف
 ذاتسالا ع نال اهيلعدرلا لوقن انسأو اهيف لاكشالا حاضيا مورن » اضياو «لئاسملاه ذه يفهيلا
 انررطضا دق 01 0 ادعانرم » يلازغل ١مامالادي رن اضياو «درب هج ايام كنا لللخا

 ىلع هل ن ناك يذلا مظعلا مب كلا انحد ةجرت ةباثك نع درا١ اذهب لاغتشال اىلا ءزلا اذهيف

 ةنداحم ناك هنع انلاغتشا نا كلذ ةلباقم 2 ارسل نكلو ٠ زيثأت هدعب اماريثات هرصع ب

 ا 11 ماتا يف انركش» ياو « نامزلا اذه يف هبانم هموق يف بان يذلا ذاتسالا
 ةلاقم ةعارق نم ةيب رعلا ةغللا ءارق نأكم كلذب و ذاتسالا ةليضف ىلا عافدلا نع لزانت هنال

 « نامزلا اذه يف ذاةسالا ف ريغ دحا اهبتكي ال
 كسو ةلجلا كلت بحاص هلك كرتف ذئموي ذاتسالا هب انلماع يذلا ماركألا ان

 فانك ان يفكي ال ماركآلا اذه لكن اكاذاف٠ ةعماجلا فالغ ىلع ًاضرع انءاج نيتملكب

 ف”ريصخلاو مانا و جدوبك يف اكوا نب .رخاتمو نيمدقتم نم نيطالسلاو كولملا نيواود

 ا او فلزألا نف ةعماطلا لق اهنم ملعتيل ةءاس ؟مالقا انو ريعا

 فراف ٠ بابلالا يلوا ىلع ىنخي ال ءارتفالا كلذ نم دوصقملا يتيقللا ضرغلا نكلو
 الو ثحب الب محي هناف ةلجلا كلت بحاص بابسو ةعماجلا در ءارق اذا نهذلا ىللعا ىراقلا
 ال ناهربلا نم هيف ءاج ام وه امنا درلا ثالذ يف رثكألاب مصخلا ظيفب 7 نا ةركف لاعا
 قال ا ةدكس هب اعك نإ نمرخلا ىلإ اقوي لوقلاب!هذمو افلألا نم

 مايقلاالا باتكلا اذهيف و عسانلا هزجلا يفدرلا كلذب دصق' ا ا هب حرصنام لواو
 روهمجلاو امئارقل اممكلو !هبحاصل تدنن ةدي رجلا وا ةلجلا نا ملعن انناف:ائارقل اهيلعب جاوب

 ناك ايا لجر ماق اذاف٠ اهبحاص يدي نيب مهل ةعيدو يف امناو ٠ هتمدخل 07 ثدصن يذلا



 /ا/ دودرلا بأب
 ب ري و

 يمهغت ملو كاذ يفت طلذو اذه يف تءاطخا كنا اهلوقي "نأك !بفحاب» ىلع درلا مارو
 كلت ىلع رذئئيح بجي هناف - لوصالا كالت كنتئافو ىنمملا كلذ يكردت ملو ةدعاقلا هذه
 نا اهيلع بجو هداقتلاب ابيضم دقتنملا ناك اذاف٠ ةئْطختلا كلت يف رظنت نا ةدي را وا ةلجلا

 راعلا نم ذا ٠ اهب قحا هنال ةعارزلا وأ ةعانصلا وأ ةراثلا ىلا هلسرتو امحاص لمانا عطقت

 لك ةيس هتك لع رداق وه نم نو لايف نآك اذا امشنه مو انشا ىلا 0
 ىلا هواقتنا فيس. .راظن هنأ وا بيصم ريغ دقتحلا ناك اذا اماوءدحاو ثحب فا

 امهخم دحاو كد ىقتسا يذلاردصملا ثراوا ةىشنملا هيلا رظن يذلا هجولا ريغ هجو

 هدي را وا ةلجلا ىلع ذئايح بي هناف اهقوارا تفلئخا كالذلو يناثلا ردصم نع فلثخي

 اهنيهارب واهرداصم ربظتو اهجوق لكب داقتلالا كلذ درت'نا عم ائارق ةماركو اجمال لن
 اهلقنو اهتياورب ةقث همدخغ يذلاروبملا دادزيل

 !ةهفاد اءاو ع نع الو نيد نع عفادن مل م ١ باتكلا اذه يفو ”درلا كلذ يف اا نأ

 ٠ انعافدو معافد نع ىنغ يف هناف ن ناك ايا نيدلا اما .اهيحلصمو ةعماجلا ءادبم نع عفادنو
 ل جان توا نع ةيبدالا اهتايح حورو بوعشلا ةيندم لس 2 يفبلا نايدالا هزنن نيو

 وا انعافد هديفي اذا افيعض نيذلا حبصا ىتمو ٠ اهفعض ىلع ةلالدلا ةبانج كلذ نال عافد

 يف له ٠ ةيعيبطلا سيماونلا هجو يف فقي نا نوكلا يف دحا ةءاطتسا يف له ءانريغ عافد
 ٠ طويطلانم ةراحملاو دوعصلانم راخبلا عنك و رالاو راهنالا ىر<#ريغي نا دحا ةعاطتسا

 دحا اهسي ترا اهيلع اوفاث الو سدقم ناكم يف ابناج اهلكن ايدالا_مارتحاب اذا اوعضف
 نوعفادت متناو نيدلا نع عفادن ن» اولوقث الو ٠ ريثكب كالذ نم ىوفا اهناف ةشايطو ةفخ
 باطن ةيدبالا ملاع ُِ ةيلافطا الا انس انك انناف « ل نع نوءقادب مو نيدلا نع

 اهو ةدحاو ةوطخ هقيفر مدقت نم انم ديعسلا ديعسلاو ٠ ام ةقيقطلا

 ةعماللا ثرا:نآلا ملع دق <ىراقلا نا امو ٠ ةمدقملا هذه يف هركذ اندرا ام اذه
 دقتعي هنأ يف بير الف | يولصمو اهعادبا الفن ذاكسإلا دودو ىلع باوجلا ىلا ةرطضم ثناك

 نوجري مثو نوب رضي نيذلا نم ريغكب عفرا هنال باوملا فةح اهيلعركتي ال ذاتسالا نا اهعف
 اهدرب 1 اذا ةيضاق نوكت دق هلثم لجر تاب رمذ نا معي هناو امسال٠ مهاب ريض درت” النا

 تدب يف ا ةشايطلا ن 0 نا نم عنرا ذائسالا نا دقتعن اذه لجأ نمو ٠ هن 0

 ٠ هدودر ىلع اهنب واجم درج داتسالا ةئاها اهيلا اهتبسنو ةعماجلا عم ا يف للا كالت ن
 ٠ مهئافعضو سانلا رغاصا ىت- دحا هركتيال هيلع دودر 3 فيلات قلل اولا 1



 دودرأا باب د

 2 9 5 0 ا
 ٠ ةعماجلا ةبوحأو ذاتسالا دودذر رسما ْن الا ادينأو

 دس حجهووم وسجل اس

١ 

  5لواللا ذاعسالا

 000 000 تاق اك لعتور- «٠ دشر نبأ ةمحرتا ند ةعفاطا: ثرشن اه تازق
 امناو دقنلا ىلا دصق يل نكي ملو لبق نه نيقيرفلا ءار 5 فرعا ينال قيقدت ريغب هئارآو
 ةلمجلا كالث هتوح ام ىلعالا ةلدو لوال يرظن فقي مل اذهل ٠ !ديدج ديفتسا نا ديرا

 فلاخي ةعماجلا نممكحوملا اهنم تيبتناو ؤرنب اهتارق ( مالسالاو ةينارصنلا يف داهطضالا )
 كالذ دنع ٠ ةيخيراتلا دصهاو: بلا نم نوفراعلا فرعيو فرعا م عم مثلي ءءلي الو دقتعا ام

 0000 آ ةةداعاوأ رولسم فنك ىلا ايف ريشا روطس .ةباتك ىلا ىشتن تكرمت

 روهمجا عامسا
 ٠ "دحا بتعلا يف هناسلو دشا هسفن يف رثالا تيارف ةمحرألا كلت ءارق ضعب يناقال

 ىلاتعجر ٠ اهيف رظنلا ةداعا ىلا ىف ةمحرتلا :ىم لصفلا اذه ريغ يف ءايشا ركذو

 ةعماللا ثداحا نابو اهيلع مالكلا ينم ناباطي نيرخ 0 وم اهيف تدجوف ةمحرتلا

 الا اهوبتاك ىنعي ال يتلا ثالهملا نم اهريغ ةلزنم يبسفن نم ةعماجلا ةلزنم تناكول ٠ اهيف
 ري رتب ةيانع نود نم ٠ مراكفاو مهئاوها ن :.عربعي امريبحتوا ٠ مراظنا 0 عقب ام لقنب

 امركذ نع ينفرصي ام يلمت لغاوش نم تدجول - ءارقلا تادقتعمل ةياعر الو ٠ ةقيقحلا
 بناج 3 ةاعجو رظناا ماعنا نم اهتحابم ”تامثا ول ينلا تالجلا نم اههكل ٠ اهيف ضرع

 اضون نع امتي و :٠ ايقسايمضل دقنلا' نم هةيقسا اغ

 ا | ىعألا ةقيقح ندباو نيعضوملا كنيذ:يف تيارام املركذا نا تيار-اذمل
 هءواراو دشر نبا ةفساف )و ( دوجولا فيس مرار الب حملا ةنفلف) ف 00 اما

 عوضوم اهو ( دولخاو هب ناسنالا لانا قبب رطو قلاخا, نوكلا لاصتاو ملاعلا قاخ

 (1) مويلا ينالك

 باتكلا اذه نم ةحفصلا يف ةروشنم انه ذامسالا اهيلع هيرب يتلا ةلاقمل 00(
 تس دس 1 اللباب ب١



 5 دودرلا باب
 1 ا م ل ل ا ا م 007-0 د ل حل

 دول م*وارأو نينا ةساف

 ٠ نيرعا ىلع ةينب» ( ملاعلا دوجو كيس يا) هله نيملكتملا ةفسلف » ةعماجملا تلاف
 فرصتلا قلطم قلا> دوجو ينادلاو .قااخ قلخي اهدوجو يا نوكلا يف ٌةداملاثودحل وألا
 اذالاست الف هوك قف فرصتلا قلطم قلاخلا نا او ٠ هل ربدمو هنع لدفنمو نوكلا يح

 :ءاوس بع نم سلو بيسلا وهدسفن قلاخا نال ىث نوكلا ةيساتدح اذا بشل
 اهضعب جتني ناك قئالعو طباور نوكلا ثاوح نيب 08 نأ اعطت كالذ نع مزأب الف اذا

 ملاعلا نوكي نا ناكمالا كيس و٠ هدحو قلاش رماب ثدَحت ثداوملا هذه نال ضعب نع
 « قلاطعا اذه ةردقب كلذون آلا اهب رووصملا ةرودلا ريغ ةروضب

 مهحالطص | يف قلما ناذ قلاخ قا نوكت نا هانعم سيل نيماكتملادنع ةداملاثوداح
 وطسراف ٠ يملالافوسليفلاو ملكتملا هيف فاتخي مل دجوم نع ةرداص ةداملا نوكو داجيالا وه

 دوجولا ضيف ةطساوو ٠ يجحاولا وهو اهدجوم نم اهدوجو تدافتسا دق ةداملا نا لوقي

 ةداملا ثودح امماو ٠ اهدوجوا لوا ال ناك ناو هنايب ين ايس ام ىلع لائءفلا لقعلا وه ابيلع

 اهدوجوأ ضرفي ثيحب ةدوجوم نكت مل نا دعب اهضراوعو ماسجالا دوجو وه نيملكتملا دنع
 هللا الا ةيلزالاب فصوي نا زوي الو ٠ يضاملا بناخ نم اهتلسلس اهيلا يمتنت ةينامز ةيادب

 نكي ملاعديدحت نكميال يتلا ةيادبلا هذه لبقو ٠ ةيدوجو اهناب نيلئاقلا دنع هتافصو هدحو
 وه اذه ٠ تميلا مدعلا نم هدجواذ نوكلا داحيا دارا هنا م نوكلا قلاخ دوجو ىوس دوجو
 هيف فلاخي لف ضيا دوهيلاو نييخيمملا نم رظنلا لها بهذم وهو نيملاكتملا بهذ هانب
 ثالنلا للملا لذا نم "له

 عمقفتي نا زوجي هنا وان ارقلا نم هذخا حصي يذلا وه هدحو بهذملا اذه نوك اما :
 نافن الا هددصب انسأ رح 0 ثحي كالذف هنم ربظي يذلا وه لإ رَخ 1 كاد 1 0 هلا ايو

 نيملكتملا بهذم ريوصت ف اننا

 اذه ناللوالا لصالل 3 زال - فرصتلا قلطم قلا> دوجو وهو - يناثلا لضالا

 اةراتخي هنا ىنعي:قرضتلا قلظم وهو هقلاخ وه مدجوفبدجولا لقعإ !دوحوف ناكاذا ماعلا

 ىلا اومسقنا رائع ملاعلا قلاخ نا ىلع اوقفتا ناو نوطكتملاو. ىت جا يذلا هدولا 0 لي

 قيطنت اماظن نو عضو قل جااطظا نااولا ةأضرا ةلزاعللاب نوع“ 10 نييظ *نيقلرف

 ديلوتلا قير اب" اهراث ١ اههعزدصت او دق*واىوق نيترو جملا يف عدواو ني قولا حاصم ىلع هلوصا

 موق يف ةفسالفلا فلاخيال نيوكلملا نه قب رث اذهف رايتخالاو ةدارالا قي رطب واةيبسلاو

 762 22 ل و صم جس وو مج مج وو همس ب بجسم يب ا م ا بوب جم جب صج



 ىلاسهذملا اذو لهأ نه ىقب دقو ٠مهلاعفا ف نيرا ردقر 53 عا 0 راآث "الا و ء

 دودرلا - 9
 00 ا ل ع ل ل رع ع ل لعب ل ري ع عب ب رس سبع ع ع رس سرر رس. سس حب سس سس سي سس

 ثدحاذاف ٠ لوصالا هذه يف ةلزكلملا نرفلاذال مناف ةيديزلاو ةيمامالا ةعيشلا ةفئاط مويلا

 بابسالا عيمح تناكناو هلرشابملا هببس نع بهذملا اذه بحاص لأس ثداح نوكلا يف

 قرف الب فوسليفلا لأي 5 قلالغا وهو لوالا اهردصم ىلا يوتنت
 ةيكان قلاحلا ىلا راثالا ذاتسا قرم. يذلا وهو ةعماجلا هننع يذلارخالا قا رفلاو

 ديا هسملا دو>حو ردصي' هللا ن 0 ا لاق كب ممابيسمو هر هالأا - الا نإب ةفالعلا عطقي ١

 هن دي + يد عبشلا لب عب ١ تدع يذلا وه ( ةلغم) لك دان 0 لاش الف ٠ بديلا دو>و |

 ترج يذلا ماظنلا م نأ دارا: اذا الا, ى ولا دبع هدي ال هنكلو لكلا دنع هللا:

 راكي لوقلا 1 ىلع قيرفلا اذو لل حو هيلا سوفنلا هيجوت ديري يظع صال هعنس هب

 ةي رايثخالا لاعفالا يف اولاقو ٠دوجولا بجاو ىوس «يش ىلا دوجولا حنمو داهيالا ةبسن

 قيليال لي وط مالك اليكلا ينعم ريوصت يف مهو اهب دبعلا ا ولعت دنع اهدجوي هللا ن

 نا الارثالا رودص يف امنم دب ال تالالاو بابسالا نا اولاقو ٠ هةوافيتسا ماقلا 8
 فيلكتلا نا ىلع نيملكتملا عيج قفا اذهلو ٠ قلاها وهاحلا كيسا دنع دوخولا هيطغي يذلا

 اوحرصو فاكملا لاح ثيح نم هب فاكملاب نايتالا نم نكَقلا دقعب ةيعرشلا ماكحالاب
 78 مهنا ريغ ٠ هنم عئاوملا تعفتراو هبابسا ترس اذا الا ءيثب فياكت عقي مل هناب

 اهررقهناب مداقتعا عم ابءزْلي نا قلاذا ىلع بجاولا ندب سل هنالل هب داعلاز تال هده
 مدنعبي رن لك يلو: ةداعلا قراد امانا زم ملاعلا يف تا 0 ةأو٠اهم هتاس ترجو

 الا هنادحا ىلع ردقي الو ةثداح ةوق ةنكم يف لخدي ال ام وه قراخلا لب ةداعلل اًقراخ
 هللا وهو هنم كتنذلا ماظنلا ةفااذ اءرداقلا ْ

 نك! اعلا اذه يف ام ىلا ىلاعت هل معلا ةفص تابثا يف دنتسي نيلكملا نم قيرفلا اذه

 مهثحب لوانت عا قيرفلا اذه ره نك 2 مجابيسمو ابل انخالا نوب ةقالعلا دود>وب اواوقي ِ

 ةمئالا مهنم ندعملاو تابنلاو ناويملا ثالثلا دييلاوملا مولعو بطل اك نونفلا نم اريثكح |

 يبا مامالا لثم مهنمو ٠ مهلاثماو يزارلا كا يباو يزارلا نيدلا ردفك نوب زارلا

 نونف يف عربي نا تاببسملاو بابسالا نيب ةقالع ال هنا لئاقت رسستب فيكو٠ ينالفابلا ركب

 رظنلا ءيداب ف اهل ردصم وه ام ةداعلا 5 م راقي امو راثالا نإ طايترالا ىلع و ءوأثب

 هحس ثرح يذلا ةيلس نع بهذملا اذه بحاص لاك 3 نوكلا يف ثدح اذاف
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 1١ دودرأا باب
 0 يم يع رس رس رح

 هدنغ هدوجو هللا ندصا يذلا لسلا نع لأش كلف تيش ناو * هلم كرك 00
 لمعلا ةدوج نيب وا هيدلاو دوجوو دلولا دوجو نيب ةقالع ال هنا ملكتملا لوقي نا نكي لهو
 ام الاو طق مهن» لئاف هب لقي مل *يش اذه 9 رج د 0 ةرازغ نيب وا لماعلا معو

 نيب الومهفلاو ةعااطملا نيب 3 ال هنال ا رطس ةفيح يف طخ الو ا 5 مهنم ذحاو ارق

 ماهفالاو ريرحتلا

 ناولوقت نأ تالف هم هذ يف ند ذلا دكي نيا كلذ ِ بعهذم هنال وقث نأ تئش ناف

 لييسلا كصق هللا ىلعو' ليادلا ل يلدلاب شفانت ناو هلوص و هينايم مهفت ىت>ر ظنا معنل

 نإعالا نادراع 5 5 درو نيد لهاب ريدج اه 0 كاسضالا نيب ةطبارلا ىفاب ؛ لوقلا

 قلي.« ليجلا لوستيف كناكم نع لَرخ:لبخل لوقي نا نمةولل نوكي نايف ف0
 نما 11 ااريسرييغت ىلع ه رادقا يف ةيفاكابيف ىل ىلدملا صلخا اذا اهدحو ٌةالصلا "دعي نيدلهاب

 يذلاوس م السالا نيد. ما نيد وه نيدلا اذه سلو ٠ يرصنعلا ملاعلا ماظن باقو

 نموةوق نم مئعطتسا ف مف أوةلءافا» هب 1 0 ع هللا يريسف اولهعا 0 0 هباتك يف ءاح

 اهلاخماو«اليدبت هللا 0 د ناو لق ندا نيالا ف هلأ ةس ثا « ليلا طاب ر

 اذه لحال نكمي الف ٠تأي آلا «رابغلاو 1 فالتخاو ضرالاو تاوعملا قاخ يف نا »
 اوبيتي نا مهلو٠تابيسملاوملاعلا اذه يف بابسالا نيب ةقالع لكاوعطقي ناوهوهو نيدلا
 ثبايال قراوللا نم ثعو ىلع هساسا عضوي مل مهنيد ناب رخآلا نيدلا كللذ باب را ىلع
 ال قئاقحلا نم رقتسم ىلع عضو اغاو ٠ليلدلا ليس هيلع لاس اذا هيف تالاسلاب فسخي نا

 عافترا ىلا بهذي ن أ اد ن :كملا نم سيلو ٠ ليقلاو لاقلا مظع اهم هيلع مئاقلاب لزازأي

 نا لبق هنيدب رف ةك اذا الا ةيببسملاو ةيببسلا يف بيثرتلا نم وكلا ١ ثداوح نييب ام

 ١ هل ةعب زكي

 ردقلابنظلا اوهاساو بهذملا كالذ ةُماىملا نيبستنملا ضعب دئاقع ىلع داسف ءارط معن
 ٠ ملاعا لئاذر يف اهب اكسق سانلا دشأ اوناكناو مهلاوقا يف بابسالا كرب اورهاظتو
 غب نو رظانلا نظف للملا نم مثرواج نم ءاوها ىلا اليم نهاو لبحب قراولا نم اوقلعتو

 كتالذ دعب "نركغي الف ٠ مهفالسا داقتعا هيلع يب م ماهوالا هذه نأ مههاوفا فئاذق

 بر كبر ..:را## نوفهاولا ءال وه همهوتي امي الو نورظانلا كئاوا وظي اي رثغم

 : « نوفصي اع ةزعلا

 ىلا نآلا لقتننو مهئةساذ وا نيملكتملا بهذم يف ةعماجلا كيسارب قلعتي ام اذه
 1 يو دم جو هر اوجلا 1 0 720070033160170 ا 0 0 جك وجعا جب يرو اج جس نزح و مجا 6 ةجا وجوب جاب واجمل 7 00347 تلج ت17 ب بوب بوو جك عج ووجب



 دودرلا باب ها

 هيف اهيارو فوسايفلا بهذماهتياور

 ماعلا قلخو ةداملا ةيس هبارو دشر نبا ةفسلف

 «٠ هنم دب ال ضارتفالا نم برض » ةداملا نا : ةعمالا تلاق ملاعلا قلخو ةداملا

 ةداملاوهل دو>و ال ام ةفسالفلا حالطصا 5 وهو ضرفلا قالطالا دنع هب داري ضارثفالا

 هدعب ايفو في رعتلا ثالذ لبف ايف ةعماجلا تااف اي ةدوجوم مدنع

 قلاخلا كيسا ) لمفلاو ةوقلا ردصم وه يذلا لوالا لماعلاف هيلع ءانب و » : تلاق مث

 (دشرنبايهذم يا )وهو » : نيرطسب اذهدعب تلاقو ٠هلعف يف راثذريغ نوكي(ىلاعتو هنا
 هم اجت هس فوسلفلا ناك د 5 « كرت مك نييداملا عالم نق 1 بري رق بهذم

 نوك ءامسلا ناو.هدحو لوالا لقعلا وه نوكلا يف فرصتلل رشابملا ناو ةنيدملا ةموكحب نوكلا
 ةوق يا لقع ةرئاد لكلو رئاوذلا هذه باق يف لوالا لقعلاو رثاود ةدع نم بكس ىح

 ٠ خا « ابقي رط ا

 نا جاتنتسا ىلا كلذك اهركذ ىداو اهءاهبا ىلع تركذ دقف رايتخالا فن ةلاسم اما
 كلا 222 ىف الا نيلو نيب داملا تهذما نم بيرقادشوا نبا :ثهاقم

 نولوالاونيب دامو نييطلا نيقي رف اوناك مهنا نانويلا ةفسالف بهاذم يف رظان لك عب

 مسأب .روطالفا عابتاو نيناشملا عقاب وظسرا عابتا رهتشاو نويفارشاو نءواشم ناقي رف

 هه

 ةداملا يره *يرب بجاو دوجوب نولوقي نيلوالا نا نيب داملا نع نييحلالل زيمم لواو
 ام عيمجبو 0 17 ١ الا ناباو ايتاوغوةداملا قع درع لؤقع ةوجوب و تايذاملاو

 ٠ اهنع ردصي ابو اعديعو اهتاوذب العو القء ةدكرجلا ل وقعلل ناو هراثا نعءو هنع ردصب |

 ذشرنباو ٠ نيضيقنلا نيب بي رقثاهنيب بي رقتلاف ةتيلا تالذ نم ءيشا نواوقي ال نويداملاو

 نيه الا نهد وبك وطسرا بهذم ىرر#ه» نه

 ص : ,سبداملا ةقرافم ىلع ليلد ريكأ ةنيدملا ريبدتب نوكلا ريب دبل ةفوباتسلا هيدّشلو ظ

 هل قرافم ربدملا نع جراخربدملا نا هيمشنلا اذه يف اوظرش دقو 5 ةداملا دولا قرافي |

 هعطل اذه نع هزام

 كالا 1 كرك فوج لوألا لقفلا ناف « ةعماطا لوقا 5 سلف لوالا لقعلا اما ظ
 سفنو سلطالا كالفلاب مدنع 0 عساتلا كالفلا هنع ردص دقو بجاولا نءرداص لواوهو ظ

 نماثلا كافلا ردص يناثلا اذه نعويناثلا ل قعلاود رخآ لقعو ةيئزملا هتاكرحرب دن كالفلا كالذل ظ

 ثنا دما كايا وسناب مى



 57 دودرلا باب
 ب سل محل

 عساتلا لقعلا نع ردصا نا ىلا اذكهو ثلاثلا لقعلاو ”هسفنو تباوثلا كلذ مدنع ىجملا

 اذهنعو ضايفلا لقعلا وا لاعنلا لقعلاب مدنغ قت وهو رشاعلا لقعلاو هسفنو رمقلا كالف

 الو ل والا لقعلا نوكي الو ٠ املاء يف ثدحي اه مجري هيلاو ةيرصنعلا ةداملا تردص لقعلا
 قرافموه لب نييفلالا ةنسالفلا ءالذوه نه دحاد:ء رئاودلا كالت تلق ف لوقعلا نم هريغ

 اناذبان اهسفنا قلمتك اهداسجاب قامت الو اضياةترافمرهاوح ابسوما نأ
 عيمح نم دحاو هنا مطوقو بجاولا هي زنت يف مهتغلابم كلذ ىلع نييحلالا 3 يذلاو

 0 رءرادصت الءكلا مزايف دحاولا الا هنعردصي ال ه>و لك نم دحاولا ن م,« ذو هوحولا

 لوالا لقعلا وهو 0 الا نحال
 ىلع هففبت ضارغاو تاياذ'هللا لاعفال نركت ترا زوجي الو ::نويملالا ةسالالا لإ

 نب احرص دقو ق واطم ىنغ نع قلطملا دولا ض>؟ ضيفي امنا هنع ردصي ام نأو اهرادصأ

 امنا ىلع هللا ىلا لاكلا ةبسن يف مهنم ةفلابم اذهو٠ كاذب وطشرا تايحلال هبيذبت يف دشر
 تاياغلا .ئ:نوب ددرألا ىنعمي راينخالا وه امنا هنع ىفاي يذلاف مع نع ردصي امنأ هنعردصي

 هلع نانا نودي 5 اء نع ردص لعفلا ثرا ىنعب رايثخالا اما اهادحا حيجرت مث
 كلذب اوحرصي مل دفرلاو قي وعدل نياتكم مهنم دحا هيفني ال كلذف

 نا منم هموق دنع هي و ىلع لوعملاو مروهمج بهذ دقف ٠ هودزتلاو هيلا لوءوي امي اولاق

 لك صيقعم هتوازا و تقلعت دقو ادزاو الزا تايرطاو !تاكلا 200 ع
 نركلا ف نوكن املكو املكو هتاذ ةيلزاب كَ هتاذل مزال هلعو ٠ هلع ب سح ىلع هيلع وه أع 1

 ردديام لب تاياغلا نيب هدنع ددرتالف هن 0 لج يل زالا هلع عم قافو ىلع عّقي نأ هن

 ظنا ام ضعبب اهضعب طايتراو تابجسملاو بابسالاو ٠ هنعردصي نا دب ال ناكمويلا هنع
 لطماغ ريغوا ضاع لوقلا ناك غاوسو ٠ ]علا يف اهبيثرت بسح ىلع هنع ردصن يف هلع يف

 هحوشب 0 وأ لوصالا ةيقب تيعور اذا هنع باولا بعصي ام دقنلا نه هيلع هجوت اوس

 # كثراو سانلا دنع فورعملا ىنعملاب رايلخالا يننب اولاق مهنا مهنع عفدي ال كلذ ُ
 نييتوهاللاو نيملكتملا روهمحو ةفسالفلاف ٠ ىلاعت هللا لاكب قيلي كيسذلا ىنعملاب رايئخالا

 نع هئارايف جرخي مل هللا هحردشر نباف٠ تارابعلاتفانخا ناو ةلاسملا ةقيقح يف قافو ىلع
 هنم ًابيرق الو نيب دألا بهذم هبهذم 0 نا حصإ الف نييلملا

 لافتا قرار

 ناونع هنا اهيف. همدقت يذلا لصفلا ةاعارم عم ةعماجلا يف ناونعلا اذه يف رظانلا موتي



 دودرلا باب لا
 "رز اودلا دعب ام ةءارق كيس رئسا اذاف قااخلاب نوكلا لاصتا قي رط يف دشر نبا يأر

 ْ ىلع ثحبلا رخا يف راعو هقأ ا هدد>و ناسالا لاصتا قرط دارملا نا لع لصفلا رخا ىلا

 ا يدام بهذ 2 ةرايع ةجرألا كرا 2 نكت كلذ ىلع أنب و0 : ةرايعلا تال

 موهفم ىنعم هل لصحتي نا نكي ال ام وبف ةرايعلا هلهو ناونعلا نيب اماما” « معلا هت دعأق

 كا ولام هب رت يأ هللات ناسنالا لاصتا يف هيار كل ركاذ يناو ٠ فوسلينلا بهذم ف
 ةعماطايف ءاج ام نأ فرعت كالذب و برقلا كلذل دعتس ىت> هسفنل ليك رط يفو هب

 كرم وطسرا نع كلالذ يف هيهذم ذخا هنأ اذوق دعب مب لا هتبسأ حصت يذلاي سيل

 00070 بورش باتكلا كلذ يف وطسرا هلاق امو ( نيفثلا) هباتك نم كثلاثلا لصفلا
 ادم اوه يلا ناسنالا شفن نا مالسالا ةفسالف لجو دشر نبا هعيتووطسرا تينا ظ

 لاح الو مسج وه الل ءداملا نع دري رهوج - ةقطانلا سفنلاب اهنومقلي ام نو ناس“

 ةميدملاب كاملا ةقالعب ةقالعلا كَ أوهيشو هفرصي و هرب كل مسجلاب قاع هل ااو 6-0 ف ْ

 ٠ ريبدتلا نوكي اهب مسجلا يف ةلا سفنلا هدو امنع جراخ وهو
 ينالورملا لقعلا ( ىلوالا ) ميرا يلعلا امل 5 الا دعتا ةيح سدلا نينار داع

 ٠ لعفلاب لقعلا( ةعبارلاو ) دافتسالا لقعلا (ةنل كلاو ) ةحلملاب لقعلا ( ةيناثلاو )

 رشاعلا لقعلا كلذ وهو لاعنلا لقعلا وه يقارملا ه له يف سفنلاب 7 يذلاو ٠ اولاق

 دّشر نباو وطسرا ناف ةعمادا لوقت ماعلا ةياسالا لقع ال ةيرصنمعلا ةدالل فكرصملا 0

 ع يفنلا نوطالفا معازم ند كالذ ناك لب ماعلا ةيناسالا لقع ىعس لقعب قال ال

 نم سفنلا جر يذلا وه لاعفلا لقعلاف . اميفن 2 هريغو دشر نبا هعبنو اذاطباب وطسرا ْ

 لعفلاب لقعلا ىلا هنمو دافتسملا لقعلا ىلا ةكلملاب لقعلا نمودكلملاب لقعلا ىلا ينالويملا لقعلا

 نرد هل تدعتسا ام سفنلا ىلع لاعفلا لقعلا هب ضيفي يذلا لاصتالا اذهو اولاق

 ةوفو ةكحاملاب لقعلا يث ةبساكةوقو يفالويملا لقعلا ث ةديعب ةوف هتاعو ةلع هل تالوقعملا

 ةامسملا غو ةنكشم ةكحلم ثءاش يتم قارشالا ةهد سفنلاب ليقث نا اهل دادعتسالا ةمات

 ٠ لعفلاب لقعلاب

 دتعي' ال 6 ةفسالفلا ضع ءارا اوركذ وطسرا بهذم عابتاو فوسايفلا نأ ١

 ةرود لقعاذا لقئاعلا ردوا نا امم“ دشر 5 ةعماجلا هيل 8 همسي 5 اهيفو 6 )مهوب

 ةيليم دشر نباو وطسرا ةفسلف ناف ةعماملاو ذاتسالا نيب كف الكل 00 انه«ةعماملا» 53
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 6و زمر ا

 0 350-- 75-3 رسل عر

 عيمج ل 1 هيلع مزاب هنأب ها ١١ اذه ةلاوسا 1 ءاودتساو ٠ اهايا وه راص ةيلقع

 سفنلا مادعنا هيلع مزاي لب اًدحاو الوقعم اهلك تالوقعملا ريصتو اطل لصخت ينلا تالوقعملا

 5 نع اولقنو ٠ ضرفلا فالخو لاحت وهو٠ هيلا سفنلا ةلاغ“ا وأ هتلقع ام دوجوو

 لاعفلا لقعلاب اهاصتاب ءىشلا تالذ لقعت امناف ءيش تلقع اذا ةقطانلا سفنلا نا ٠ لاق هنا

 لقعلا سفن يم روصن ترا .لاعنلا لقعلاب اهلاضتا ينعم نا لاق هنكأو مسار ل |
 لقعلا رك سفنلاب هسفن لصتي لاعثلا لقعلاو ٠ دافتسملا لقعلا ريصت اهنال لاعفلا

 »يش هم لصتي دق انودشم لقعلا ن 5 أ مزاتسي هنأب لوقلا اذه اولطبا دقو ٠١ دافتسملا

 ةلصاوةل اكس فنلا هب نوكت !ًدحاو ةلاصتاسفنلا هب لصتت وا ازجتي ال درجم وهو ءيش نود

 را يش داحما ىوعد نا اولاقو ٠ لاوحالا عي يف لصاحب سيل وهو لوقعم لك ىلا

 ةلاغ“ا اءا١٠ اهيف رظنلا جدي الف ةلوقعم ريغ ةي رعش ةيضق يناثلا ىلا لوالا ةلا-تسا ينعم ىلع

 دحا هب لقي / لاعفلا لقعلا ىلا سفنلا

 ماغدنالاوا هيف :اننلا هانعم سيل لاعنلا لقعلاب سفنلا لاصتا نأ اذه نم تفرع دقف

 دادعتسالا نماهل نوكي اهب ةعيبطلا ةلش نعاهاوقب سننلا عفترت نا هانعملب ةعماجلا هتفرع 3و
 لبف ٠ ىلجالا رونلا كلذ ملط اهتاذاحجم تامولعملا اهيف قرشتف ٠ ىلعالا ملاعلا و بذحنتو

 99 -لوقعم ريغ هدعام وسلا ىلإ كني نا حصي اذه عم

 ةعيطتمريغ هل 3 ةرودال ام عوضوميف يلا ةقطانلا سفنلا نأ هئءيشو فوسليفلا لاق

 اللا نوكي نا نع مسجلا لاحتسا اذاف مسجلاب ةلا وذ لفاع رهوج ين لب هب موقل مسج يف
 اهدا ةركفكنما ىف لع ةيقاب ترك لب 0 رهوح الذ رضي مل توملاب اهعم ةقالعلل ًظفاحو
 يفءانفلاب اهتيدخت مدعت ال اهلالقتسا ىلع ةيقاب ندبال اهتقرافم دعب سفنلاف ٠ ةيلقعلا رهاوجلا
 هتلصح يذلا يلدالاو يبعلا اهلاكب دعست يو بجاو دوجو الو لاعف لقعال اهاوس ءيش

 ردا ماع نم رخآ مسج ندبلل اهقارف دعب قاعتت نا فوسايفلا زوجو ٠ نديلاب اهقلعت دم

 ةدلاخةيفاب فوسايفلا دنع سفنلاف ٠ اهتاكلم ةءادرو املهجي قشنو٠ اهل ةذل وهام هيف ليختن

 <ىدابملا هذه نا ذاتسالا لاق دقو ٠ ةرقفلا هذه يف ذاتسالا اهيلع ”دري يتلا ءىدابملا ىلع
 هوطسراودشر نبا ةفسلفيف ةيلصالا<ىدابملا يف تناكاذا لمعلا ام نكلو «اهب دتعين ال

 1 را ظافلا نم ابيف تشي هناف ( ١؟* ةحفصلا ) نانر فيل“ ات دشر نبا ةفساف مجار

 «اهاياوه راص ةيلقع ةروص لقع اذا لقاعلا رهوجلا نا » نم انه ذاتسالا 0 ام ةينانويلا



 ا بأب 45

 اضم لاعف القع ا اراها اهاوس ءىل د لكم وول ف دولخ اهوولخ

 ود لب ال © ]علا هتدعاق ا دان ايهذكا ةطاتكو 5 فقر اجلا رالعو اذه دغر ليف

 اههعنو اهباذعو اهئاقشو اهتداعسو سفنلا دولي لئاق ملعلا هتدعاق ىلا بهذم هبهذمو ىلل١

 اك ص

 ءادبم يفدشر نبا ليلا فوسايفلا نع اب روا ةفسالف هلقن ام يلا ريشن نا انيلع ىتب

 سرادم ين الا نييبروالا دنع ةفسلفلاو لغلا فرعي نكي مل : اولاق ٠ هدوجو ردصمو ملاعلا
 يف ساجي ناك ٠ ةيحان لك نم لعلا بالط سرادملا كلت دصقي ناكف اينامسا يف نيلبسملا |
 رشننا دقو الا ( يداليملا ) رشع يناثلا نرقلا ةياهن تأت يظع ددع َقوبليلا نسرذ ظ

 بواقلا عئافم ىلع نيضباقلا عفاو ةسينكلا ةنيناط عزعز يأ ملعلانم ”يشب نيلفتشملا نيب .
 اهيف لخدي نا راكقالاو دئاقءلا نم اوأش امل نونذاي اهباوبا ىلع نيفقاولا تقولا كلذب |

 ناوهاماح مغر بوأاقلا ىلا 3100 ذخا يذلا يارلا تاذ ٠ ا امنع نودرطيو

 :اولاقو ٠ هنم ءزج لك هب موقي حور وهو لكلا ةايح وه دحاو ىلا هدوجو يف عجرب عبجا نوكلا
 كالذ نم مانع ضعب مهفف دشر نبا ةذمالت م سانلا نيب بهذملا اذه رشن يذلا نأ

 هس ربظ حور وأ ماعلا روص هل تضرع لصأ وه ملعلا ”ادعن نأ لؤش ناكدشر نبا نا

 ةروص لكنا وهو رخا ابار اذه عيتنساو٠ كلذ ون وا ةيفوصلا لوقي اك تانئاكلا رهاظم
 ترا ومااولا نظو ٠ اطملا دوجولا وهو اهلصا ىلا دوعت اناف تلطب اذا تادوجوملا روص نم

 ناو هلك كالذو هيفاهزايتما دقنتو ماعلا 1 رم 0 ما..جالا ةقرافم دعب دوعت حاورالا

 دشر نبأ لوقي ام ريغ نيي روالا نم راظنلا ضعب هيلا بهذ

 دبا ءانقلاو "لوا ةوبسلاب كتروروعملا دودولا ةدحوب نوحرصملا مو ةيفوصلا نأ ىلع

 ايل الاول ىسرتقلا تايوه لاو زب اولوقي مل ماوس دحا هب قطني مل اع كلذ يف نوقطانلا

 اال را كفسإب اهدواح ىف دمتم اهتكلو نادبالا ةقراقم دعب ةدلاخ اهنا اولاق.لب
 أموهو أمسفنب أهتف رعم نع هاف رغب ةينغ يعف ١ امد وجو رذدصم نع ابلغشي ام لك نع اطوهذو

 ىقك ناو٠ تارابعلا هحاضيا نودرمقت ىنعم وهو٠ هتحببو وحلو ٠ هتذلو ءانفلاب ةنع ربعي
 تاراشالا ىنخا هلهال هفيرغت يف

 ًاقح يفودقف ٠ بلط نم هب باجا امنو ٠ بتك اهف بتاكلا ىلع بتعت ال ةعماجلا لعلو
 هيلا بتعلا هحوث نا اذ ق١ هيلع ةردقلاب اهلك عم م هلنغا وأ ال

 لاقمم هعيتتسو فوسليفلايارو نيملكتملا ةفسافب اقلعتم هيف لوقلا زايا اند 1 ام اله
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 53/ دودرأا باب

 ءاش نا 0 مالسالاو ين امدنلا هي دابطضالا ىلع مالكلا ند ةعماجلا 4هب نك ايف رخآ

 ) راسل راصتخاب لوالا ذاثسالا در ىهتنا ١نلاعت هللا

 ٠ بين هيلءو لوالا ذاتسالا ٌدروه اذه 26 ةعماجلا

 لئاسم عبرا يف ةعماجلا ءىلمخي ذاتسالانأ درلا اذه نم ذحا

 بابسالا نو ركني ال نيملكتملا نا ( ىلوالا ملال ]

 ةعماملا هتك 5 امريغ ذشو نبا ةنسلف نا . (ةئاتلا لام
 , ةعماجلا  هتركذ امريغ « لوقعلا » يف ةفسالفلا بهذم نا ( ةيلاثلا ةلاسملا )

 ٠ اهيلا ريشنس ةيئزج روما يف ةعماجلا ذاتسالا عطل ( ةعبارلا ةلاسملا )

 دصقن مل اننكلو [يفاو اثحي ةعمالا نم عسانلا ءزلا يف لئاسملا هذه يف انثجب دقأو

 ٠ اهيف مالكلا مدع نسي ةريطخ لئاسم يف مالكلا نم ارارف اهقاععا ىلا لوزالا ْذئموي
 اهتم ةندئاو لك يف لوقتك كلذ ىلا انزرطضا دقو ن1

 بابسالا نييثوهاللاو نيملكتملا دوح ٠ ىلوالا ةلاسملا

نيت الثلاو ةعبارلا ةحفدلا يف روشنم عوضوملا اذو ف ناللملا هيلع يذلا مالكلا نا
 ١ نم

 نع اذا لاست الف نوكلا يف فرضعلا قلظم قلاخلا نا امن »: هصن اذجو باتكلا ٠

 "ذا ٠واوس ببس نم نسيلو ٍبنلا وههتفن قلاظا نال ذك نوكلا قش دح اذا

 امضعب جتني 0 قئالعو طباور نوكلا ثداوح نوب 526 نا [.علعق كالذ نع مزاي الف

 تنروكي نا .ناكمالا يفو: ٠.هدحو: قلاطلا عاب: ثدحت تداولا هذه نال شا 0
 « قلاملا اذه ةردقب كالذو نالا اهب روعملا ةروعلا ريغ ةروعب ملاعلا

 ذاتسالانا ربظي نكلو ٠ ذاتسالا در بجواو بابسالاو نيملكتملا نع هانركذ ام اذه

 برت رف ءاقاطم اا راكنا تاسالا نوكني نيك لا لا رفد اذا هن جتتتسا دق

 هنا » نولوقي نيلكتملا نا لوقي لقاع نع الضف لهاج ايئدلا يف سياذا ٠ جاتنتسالا اذه
 لماغلا لءو لمعلا ةدوج نيبو هيدلاو دو>وو دلولا دو>و نيبو عيشلاو لكآلا نيب ةقالع ال

 لئاسم ءايشالا هذه ثرا كلذ ٠ ذاتسالا ركذ م « ثلا ةمدخورمثلا ةرازغ نيبو
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 دودرلا 0 51/4

 ل سس رحل ل ب ل ا حل 0-3 بسسس ء سب سلسع

 ال » هنا انلق ا 1000 000 دحا 1 ع 0 اتابثال ى 1 9 ةو
 00 | ارا ثدحن نا نكع هنا: يا“ طاترا ثداوطلا نيب نوكي نا« ايعطق مزأب

 عزادتن يناا ىربكلا فالملا ةطقن اندو ٠اءرج لهو هيدلاو الب دلولاو لكأ الب عبشلا دجويف
 ملاعلا ءاشنا ذنم ةيناسنالا اهوح

 بابسالا عاجراو ةعيبطلا يف ةرورغلاو موزألا يفأ ى» يعطف كلذ نع مزأب ال » ينعمو

 نا نولوقي نيذلا ةفسالفلا ىلع درلل كلذ نولوقي بهذملا اذه باجيصاو ٠ قلاخلا ىلا اهلك

 ةفسالفلا ثلا كلذ ٠ « يرورضو مزال يلخاد ببسإ الا » نوكلا يف ايش عنصي ال هللا
 1 نايبلا كيلاو ٠ نايدالا لك « ةرورمضلاو موزللاب » نوم ذه

 هنم كح نمدسسا يا « يرورض مزال ا لا 0 عنصي ها ثا

 ,ةيلاتلا ثادحالا نايدالاذيس تثدح دقف هنع ىنغ الو

 ةيعيبطلا : ىوقلا نم ٌةوق نع ةرابع راصو حولا لطب لوا

 ريخالا مويلايف باسحلاو داسجالا ةمايق يارشحلاو ثعبلاب داقتعالا لطب اناث
 (  بئاجعلا ) تازججملاب داقتعالا لطب - انلاث
 صاخالا نم ملاعلا يف ثدحت يتلا تايئزجلاب لعطيحي هللا نايداقتعالا لطب  اعبار
 هلاعفا تحيصاو هريغي ناردقي الو ريغتبال تباث ماظنب !ديقم قلاخلا راص  ًاسماخ

 ةرورضلاو موزللا ىلع ةينبم اهنال ةي رايتخا ال ةي رارطضا
 ١7 51 آمو١ تابلل باسالا تابثا يف ذاتنالا ةنْغَز نم اني اذه لجا نمو

 يف ءاج هنا عساتلا ءزولا يف ةعمالا در رودص دعب تلاق هتليضف نع مفادت ينلا ةلجلا نأ

 ةعيبطلا 0 نا تدفت نا كلذب ذيرت « اليدبت هللا ةنسا د نلو » ع وكلا نآ ارقلا

 لوقلا اذه معم و هربق نم يلازغلا مامالا مالسالا ةخ ماقول هنأ عم ' لادبست الوريه ال

 اهيفشحبي يتلا نوذوشلا ىلع هعالطا مدعو هتطاسب نم كعضو ةلجلا كلت بحاص مق 2

 هجوب رمالا اذهل نآرقلا يف درت مل اهنا مم هركذ يذلا ضرغلل ةيآلا كلتب.دهشتسا هنال
 ٠ قالطالا

 اافاو اليذبت لع داقومو ايقلاخ ويف هتنس لدبي الهلا نا لوقت ال اننا ؛ لبق ناو
 ظ بيملادوج ردصي هللا نال !مماببسمو ةرهاظلا بابسالا نيب ةقالعلا عطقن ال » اننا لوقت
 ديري ميظع نسال هت هتحس كب 0 يذلا ماظنلا قرخي نأ ار ا اذا الا ا دو>و دنع
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 ماسلا

 ا ا ل سا هس هس هس هس ل ع ع دس عع عملا

 45 دودرلا باب

 ذاتسالا در نم ير ىبتنا « هيلا سوفنلا هيحوت

 هجو ريغي ال ةفسافلاو نيدلا نيب قيفوتلا هب داري يذلا صلتلا اذه نا لوقنف

 هذهتراص ةيعيبطلا سيماونلا نم « ةرورضلاو مزالتلا » ةملكت فذح" ىتم ”هناف ٠ ةلاسملا

 وأ باسالاب رثكيح هداقتعاف ٠ اي دقتعي ال هناك اهب دقتعملا راصو ىخوف ل اونلا

 يف ةرورضلاو مزالتلاب لاق نف « مزالتلاو ةرورمفلا » ةلاسموه امنا !ذا مهملاف ٠ نايس همدع

 ةرورمغلا هذه ركنا نمو ٠ ةيعيبطلا سيهاونلاب و بابسالاب !دقتعم اًدوسليف ناك ن وكلا ماظن

 )١( بابسالل !دحاج املكتم ناك مزالتلا اذهو
 عطاف . كح اهككحو ةعطاس ةجح ايلوق نيعظع نيماماب دبشنسن لوقلا اذهل اديب اتو ٠
 فوسايفلايفاثلاو «نيملكتملا ماماو مالسالا ةجخ يملازغلادماح وبا مامالا لوالا ٠ "دربال
 عوضوملا اذو يف هلاق ام كيلاو ٠اهتيشي يناثلاو بايسالا وكف لوالا ناف ٠ هسفنن دشر نبا

 ةفسلنلا لئاسم صوعأ" ال ليوط حرش هيف ذا ليوطتو بابساب هلقنن نائغبانلا ناذه

 ال زول ةقماخلا ويرش اه ةخلو ان اعنر انستا لك لون كوع عطقن كالذب و ٠ اهمثاو

 ضارتعالاو درال الاجي يقي"
 يلازغلا

 بابسالا 'ةراكذاو

 لصالا يف رعلا هدنب «ةنسالفلا تفاهت » هباتك نم صخلم

 يذلا « ةفسالفلا تفاهت » هباتك يف هللا همحر يملازغلا دماح وبا ربكآلا مامالا لاف
 (؟) هتصالخ ام ةفسلفلا ضقن نوموري نيذلا عيت ىلعالا عجرملا مويلا ىلا لازي ال

 تايعيبطلاب بقلملا اما يملالاب مدنع بقلملا ماعلا يف لن تنااندرااناذدكل

 نييتوهاللا ىلا هتبسن مصت نيلكتملا ىلا انه هانبس ايكنا نايب ىلا جانجيال امم )١(

 ءىدابملا ةب راحل تادضاعتيو نارصا:ثي نيقيرفلا نال (ىراصتلادنع نيدلا ءالع )

 ىلع اروصقم !ّذا ثحبلا اذه سيلف ٠ نايدالا لك ىلع اهنم يخي ينلا ةفرطتملا ةيفسلفلا
 ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا يا نييلملا عيج ءالع لعشب وه لب نيملكتملا

 ةحؤصلا 1١0 *ةنس رمصوو ةيمالعالا ةعبطملايف عوبطملا ةفسالفلا تفاهت عجار (؟)

 اهتناووأ يف :كللدكو دحاؤلا فرحلاب ىلازنلا يه .قوسرف نيب انه ةعوضوا فار

 نقب دشو نبا مالك



 ا 6
 سرس حصل لسير رح سس يس رحل

 اللا اراك اللو اهي هعز املا يد“ هك بل عل ْن 0 اييافا ولن ينك مل يف

 هذهتإ مح نه مهلا امناو مولعلا هله يف ءيد ف عر َ مهتفلاذع مزأب سلو» )2 - اوم يف ف

 بابسالان يب دوجولا يف دهاشملا نارتفالا اذه ناب مهكح ىلوالا ٠ لئاسم عب را يف مولعلا
 1 103101771187711 ات 215155 7 كت ت17 551 2ك تا تت رح وصب كل 7

 كنود بيسلا داجيا ناكمالا ف الو رودقملا يف سالف ةرورضلاب مزالت نارئفا تايسملاو

 ٠ « تايعيبطلا عيمح يف رهظب فالحلا اذهرثاو ٠ ببساا نود بيسملا دوجو الو ببسملا

 نم ةداعلل ةقراخلا تازجعملا تابثا هب ينتني » هنال لوقلا اذه راكتا انياع بجي 'غاو لاف مث

 أ بابسالا ىنعبي ف ا ا ذاعلا يراخ ل مج نموت ”رمقلا قشو ىلوملا ءايحاو انابعت.اصغلا 03

 ا اذا 1 او «الاوغ هدقتعا يا» كلذ عيج لاحا ب ؛ رورض اموزا ةمزال ( سيماونلاو

 ا رتل اضعلا فقلت اواوأو معلا ةايجب لهجلا توم ةلازا هب دارا اولاقو يف وملا ءايحا نم نآرقلا
 ا[ راردقلا قشااماو ٠ يسوم دي ىلع ةرهاظلا ةيملالا ةحملا لاطناب: ةرجحلا
 ةقراخلا تازجملا نم اوثبثي مل ةخءالفلا نا دماح وبا تينا نا دعب و «رتاوتي مل هنا اومعزو

 ةيلقعلا ةوقلا يف ةيصاخ يفاثلاو ٠ ةليختملا ةوقلا يف ةيصاخ لوالا : روما ةثالث الا تاداعلل

 لاقف بابسالا ىلا داع ءايبنالل نوكت ابلكو -.ةيلمعلا ةيسفنلا ةوقلا ثلاثلاو ٠ ةي رظنلا
 يلوملا ءايحاو نابت اصعلا بأق ميعنمو هيلع اا اماو تكللذ نم 6 ال م

 ْن نوبل هيلع (00| ة دل وهو رح اجاالو تازجملا تانتال هذه: يف ضوملا مزلف ٠ هريغو

 يفدقتعي 3 نيب نارتقالا » لاقذ ثيلاب ءادتبا م 6 « غيش لك ىلع زداق ىلاعت هللا ن

 دو>-و اهدءا دو>حو ةرورمذ نه سبل ٠ ان دنع 5 رورض فل ةمينح# دقتعي و 0 ا

 : لكالاو عيشلاو ٠ برشلاو تيرا لذه حالا مدع اهدحا مدع ةرورض نم الورخ .الا

 ٠ءاودلا بريشو ةافشلاو ٠ ةبقرلا ز>و توملاو - سهشلا عولطو رونلاو ٠ رانلا ءاقلو قاراحالاو

 بطلا يف تانرثقملا نم تادهاشملا لك ىلا رج لهو ٠ لهسملا لابعتساو نطبلا لاهساو
 ىلع اهقلمل هناجينم هلا ريدقث نم قبس الل وه امنا اهنارتقا ناو ٠ فرملاو تاءانصلاو موهنلاو
 لكالا نود عيشلا قلخ رودقملا يف لب ٠ قرفال لباق ريغ هسفن يف اي رورضامنوكل ال قواستلا

 ار عيبمج َّلا ارح لهو : ةبقراا زج عم ءايطا ةماداو ةيقراا زج نود ثوملا قلخو ظ

 ' لاقنهلوق تبِثي نيملكتملا ماما دماح وبا ذخا مث « هتلا“ا اوعداو هناكما ةفسالفلا ركناو

 يلعليلدلا اف اهل لمف ال داب رانلا نا » قرتحاف هنم "تيندأ اذا نطقلاو رانلا لاثم يف



 --هف ددرتلا نه كب الف 59 اذهو ن مع 1 لك ىلع رداق ىلاعت 1 ناف ٠ هثورو هلوسب )ا

 رص ا وت ل يو و ب حل م ووصول يس وي مع وع ع سب ل + 0

٠١ 00 0 

 0 52 دنع 5 000 ةدهاشم الا ليلد مهل ١ سيل ٠ قارحالا يف لءاقلا اهنا

 كلذب و ٠ « هاوس ةلع ال هناو هب لوصحلا ىلع لدن الو هدنع لوصحلا لل ةدهاشملاو

 عاطتساروسلا اذهءارو هنكلو٠ الاء !روس نوكاب فوسليفلا َةدَعاَق نيبو هنيب مامالا عضو

 نامزلا كلذ يف ةنسافلا ساسا ةعضعض

 مح نءو١هب دوجوم هنأ ىلع لدي ال ءيشلا دنعدوجوملا نا نيبت دقف » لاق مث

 لوصخ دنع ثداوحلا هذه امنم ضيفت بابساو ”نلع دوجولل *ىدابملا يف نوكي نا ممخلا
 عوفو دنع لص# يناا ثداوملاو ضارءالا هذه نا ىلع موقق قفتا اذهلو ٠ اميب ةاقالم

 وهو روضلا تهاوكنع نم نكت ا 7 فالاةخا دنع ةلجا ىلعو ماسجالا نيب ةافالملا

 وه زيلاو قارحالل ةلعافلا يف رانلا نا يعدي نه ىوعد لطبيب اذمو ٠ 5 وأ كالم

 نا تبث اذاو » لاق مث « بابسالا نم كلذريغ ىلا ةوصلل لعافلا وه ءاودلاو عبشلل لعافلا

 عم قاخي ال تالقعلا يف نكما رانلا ةنطقلا,ةافالم دنع هتداراب قارتحالا قلخي لعافلا

 باكترا ىلا ري اذهف ليق ناف » لاقف كلذ ىلع ضارتعالا عفوت هنا مث « ةاقالملا دوجو

 نكي مو(اهقلاخ) اهعرتخم ةداراىلا ف يضاوا يبابسا نع تابجسملا موزاركنا اذ ذأ هناف فينش تآلاخ
 نيب نوكي نا انم دحاو لكز وجيلف هعونن نكما لب نيعتم صوصخم جهنم اضيا ةدارالا
 نلقنا دق نوكي ناز وحيلف هعبب يف اباتك عضو نمو ٠ ةلعتشم نارينو ةي راض عابس هيدي

 هثيب يف اندلع كرتولوا٠ اناووخ باقناوأ ًاقرصتم القاع درا 6 هثيب ىلا هءوجر دنع

 تلدلا يف اه 3 ال لوقي نأ يغبنيف اذه نم ءيذ نع لئس'اذاو.٠ اك هب القنا زوحيلف

 كلا ترب محا دقو سرف نآلا هلءلو ًاباتك تببلا يف تكرت ينا هلعا يذلا امناو نآلا

 عدن لو اباعفي مل تانكمملا هذه ناب الع انا قلخ ىلاعت هللا نا لوقت نأ بارا

 01 ةداعلا رارق“او ٠ مقثال فثرازوجيو عقت نا زوجي ةنكمم يشن لب ةبجاو رومالا هذه

 «  ةيضاملا ةداعلا قفو ىلع اتاي رج انئاعذا يف 0 ى 7 دعب

 اما قرتجيالف رانلا يف صخش قلي نازك » لاقنرانلا قرح ىلا دماح وبا داع 6

 نانلا يف .ةفص :ةكئالالا بم وا ىلاعت هللا نم تدق صخشلا ةفص ريذعب وا راثلا ةفس
 :اهتقيقحرانلا ةروص ىلع نوكتواهتنوذسابعم ىقبتو اهادعت)ال ثيحب ابه-> ىلع اهتتوخم رقت

 ىرن اناف «رانلا رثا مفديف (ملظعو [ل ةنوك نع هجرخي الو ةفص صفتلا ندب يف ثدحي وا



 ل 8 ا.
 .س م رج رس رج رع رح رع رح رح لح رفوي رحمر رحب لل رح رح رعب رمي رع ل رع وع حي ع ل ل 6-5 ك7

 كلذ 31 ماشي / يذلاو ٠ رانلابر 18 الل هلأف كقوم رون ف دعقي 0 غ قلطلاب 2 ياي نم

 1 ا ع الف ا عمم دهأش 0 نحو شكا ءو بئاحع هللا كأوودنقم يفو٠ هك ْ

 ٠ قيرطلا 08 + انابعث اصعلا بلقو تيملا ةايحا كلذكو ٠ اهتلاكماب مكحينو اهناكما

 0 لاكتت تابلا مانا: ليغ رصانعلا رئاسو بارتلاف ٠ ءيث لكحا ةلباق ةداملا نا وهو
 1 اوبح ٌواختف نوطبلا قف عضوت ةفطنلاو ةفطن ليحتسإ مدلا م 6 57 ناويطا 12

 يف نوكي نا (ةالاتع دقتعي يا ) مصخلا ليحي 'لف٠لواطتم نامز يفعقاو ةداعلا مكحباذهو
 ص اذاو٠ هيف دهع” امم برقأ تقو يف راوطالا هذه يف ةداملاربدي نا ىلاعت هللا ت ارودقم

 :زجعم وهام هب لص#و ابامع يف ىوقلا هذه لحمتسف لقالل طيض الف برفأ تقو يف

 08 ءىداملا نم مرخ 307 غادبم نءوأ يبنلا سفن نم هذه ردصت لهليق ناف » 3 يلا

 ةككالملا ةطساوب وا ةطساو ريغب اما ىلاعت هللا ىلا كلذ ةفاضا مكي و انب ىلوالا انلق ٠ يبنلا

 رارق“ال هروهظ يف ريما ماظن نيعتو هيلا يبنلا ةمه تفرصنا اهوصح قاقحتسا تفو نكلو
 4 عرشلا ماظن

 هبهذم ةدبز ةيفو ةفسالفلا تفاهم هبانك ةمتاخ

 !فغو بايسالا حا ةئسالفلا تهدُمو

 ةمئالغا هذهب هباتك مت, مث داسجالارشح ةلاسم ىلا يلازغلا مامالا لقتنا كلذ دعبو
 ابصن اًذهو ٠ 79 ريغو بايسالا يف ةفسالفلا بهذمو هيهذم اهيف عمج يتلا ةعيدملا

 اهفرخ زوجي تاداعلا لب مزالتلا قي رطب سيا اهمنارتفا دوجولا يف تانرتقملا ثرا »
 دوحو نود ( توملا نم داس>الا مايقو تْعلا يا 1 هذه ىلاعت 0 ةردقب ىللص>حيف

 00000 كا و ببدلا نوكي نإ ةطرش نم سيل نكلو باساب كلذ نوكي دقو :اهبابسا
 ام ريغ جاهنم نادبالا ءايحا يف نوكي نا دعبب لو ٠ بئارغو بئاحع تارودقلا ةنازخ
 هبشت هتارطق رطم ثعبلا تفند يف ضرالا رمغي هنا رايخالا ضعب يف درو دقو ٠ هدهاثن

 « كلذ هبشي ما ةيحلالا بابسالا يف نوكي نا يف . دعب ياف بارنلاب طلتخيو فطنلا
 ] دا اني )نىلاعت لآ كا دحاو ىرج هليجلالا لمفلا ( ل |يق ناف )

 ىلا تايسألا لهو ( اليدتت هللا ةنل دش نآو ) ىلاعت لاقو ا أي جملك ة دحاو الا

 ماظنلا اد و ةيابن ريغ ىلإ رركتلو افي درطت نا: ديف تناك نا اهناكما متم ايكو

 الف رودلاو رو 001 تالا را 2 .ةعورغ لل كلاوتاو تاوتلا نم ملاعلا يف 0
 ضيا لدبتاا كالذ نوكي نكلو "كاد ةنس فلا نفلا لك يف رومالا جاهنم فلتخي نا دعبي



 0 ع ع ا

 ىهلالا لعفلا نال ناك امنا اذهو ابف ل ال لا فرخ ناف دحاو ناد ىلع دبا ماو

 فال اب اهماظن فلت4ىتح ةهط ةنيعتم تسيل ةيهلالا ةئيشملاو ٠ ةيهلالا ةئيشملا نعردصي

 قسن ىلع رخآلاو لدالا عمجي اماظتنا امظتنم ناكام فك انه زداصلا نوكف ان

 قي رطلاب ىلءانتلاو دلاوتلا رار“ متزوج ناف ٠تاببسلاو بابسالا رئاس يف هارن 5 دحاو
 ٠ مثءفر دقف رودلاو رركتلا ليبس ىلع ليوط نامز دعب ولو جاهنملا اذهدرعوان آلا دهاشملا
 اذهاندوجو ىلع مدقث دق نركب نا هل مزاي ذا ٠ عرشلا رهاوظ هيلع لدامو ةرخالاو ةمايقلا

 ةيلكحلاب ةيملالا ةّئسلا نا ( تاق ناو) ٠ بيترتلا يلع اذكفو تارك ووعيظو كاك د
 5 مق:ماسقأ ةثالث ىلا نايل هاذه مسقنتو ةئسلا هذد طق دوعت الورخا سنخ ىلا

 دوع هب مسقو هجولا امو ىلد هقلاخ دعب مسقو ٠ اع الو ىلاعت هللا ناكذا ملاعلا ى وأخ لبق

 ٠ لاهم وهو هللا ةئسا ليدبتلا لد>و ءاظنالاو قاسالال طب ٠ يفعبلا جاهنملا وهو ماسجالا

 دحاو يرجع ايلف ةيلزالا ةئيشملا اما. لاوحالاقالتخاب ةفلتخم ةئيشم نكمي امنا اذه 0
 ا ل ناو ياخ ىلع ةميشملاو ة ا ماضم لعفلا نال هنع لديتت ال بورضضم

 لك ىلع رداق ىلاعت هللا نا انلوق ضنئاتن ال اَذَه حةراا ومكزو ناءزالا ىلا ةفاضالاب

 ىلع ٠ ةنكمللا رومالا عيمجو روشنلاو ثعبلا يلع رداق ىلاعت هللا ثرا لوقت اناف ءيش
 اذهو ٠ لعفي نا الو ءاشي نا اذه انلوف قدص طرش نم سيلو لعفل ءاشوأ هنأ ىنعم

 ىلع كلذ قدصيو هسفن نطب خفني و هسفن ةبقر زي نا ىلع رداق انالف نا لوقت ناناناا

 ضنانيال لهفي الو ءاشي ال انلوقو ٠ لعفي الو هاشي ال هنا ملعن انكلو لعفل ءاشوأ هنا ينعم
 : قاتلا يف رك ذ* 5 تايظرشلا فاش ال كاياتلا قاف 9 ءاش ولهنا ينعمي رداق هلا 5
 ةلجلا:ةيلاسلاو .ناتبلاس ناتيلمح لعف امو هاش ام انلوقو تجوم ىطرش لعنل 5 وأ انلوق ذا
 ةئيعتمت سيو ةيلزا هتثيذم نا ىلع اناد يذلا ليئدلا نذلف + ةيطرشلا ةبجوملا ضقانن الا

 فلتخاناو٠ دوعلاو رركتلاب قاسناو ماظتنا ىلع الا نوكيال يملالا ىمالا ىرجت نا ىلع انادي
 اذهريغ اماو .٠ دوعلاو رركتلاب قاستاو ماظتنا ىلع اضيا هفالتخا نوكيف تاقوالا داح أ يف
 ماعلا نوكيف ةئدق ةئيثملا ناو ملاعلا مدق ةلئسم نمدادقسا اذهنا 4 باوجلاو نأ .كعالف
 يلاعتهللا نوكي نا وهو ماسفا ةثالث عضو لقعلايف دعببال هنا اةيبو كلذ انلطبا دفو٠ . ادق
 يف هب .دوعوملا وهو أي اننا عال 0 6 ده املا مظنلا ىلع املا قاخي م م لاعالوا دوجوم

 كتواو ةؤو دق عرشلا ن نا الوأ نكمت وهو ٠ هناونم " الا شيال يح قحلا مدعي مث : ةنحلا

 ٠ نيتلئسم ىلع ين" "تددر ام فئك ةلاسملا هذهو٠ امل زحل اال راثلاو ةنملاو باقعلاو باوثلا



 مل صم ممم مم ممم م م1 بع

 دودرلا 0 ا ظ |
 رعي سجس خي جب سس ل ام ل ع ب ب حب حب ع ع ب ع رم ل ل ع اج رع رسب عي عي زح حبحب سس روي حي حي سي حب حب حي حبي حي حب وح سي حي عي حب

 قاح تكاناقلا قرخ ةيناثلاو ٠ يدق امل تا لودح زاوحو ملاعلا توذدحاؤفاذجا

 00 انغرف دقو ا ريغ رخا جوع ىلع بايسا تكا وأ ب ايسالا نود تاس د

 «اعيمح نيئلئسملا

 ببر هدعب م اًروهظ ربظي عمق 9 تابيسملاو بتايسالا ٍق يلازغلا مامالا يأر انو

 ةحاطلا ني قلن بابساب وا ٠ بابسالا نود ثايبسملا قلخي >نودقتعي هيما نأ

 اا نا ل وشل 0 5-7 ٠«كلذ نه لقا ب تاق ةعماطاو )»ع داتعم ريغر 5 1 جهنم ىلع اهلا

 نآل ٠ يلازغلا مامالا مالك يف :ىراقلا ي؟ ارك ن ظب” امم اريثك ها تاق يابدألا

 كح ناعمالا ةيعر لرد ان انا ةينأث لص لوقن كالذلو ٠ نيدإل ديلا ا

 ٠ اهابثا

 دشر نبأ

 ةلاسملا هذه كيس يلازغلا ىلخ ءدرو

 لصالا ييرعلا هصنب « تفاهتلا ثفابت» ةباتك نم صفلم

 همامادجيمل سانلل اهياعتو ةفسلفلا ةرصنأ سادنالا يف دشر نبا ماق امل هنا ءارقلا لعب و
 مامالا بتكح دفو « ةفسالفلا تفاهت » باتك بحاص ييلازغلا مامالا نم ”دشا -
 نال مريغو يدنكلاو يلارافلاو انيس نباكهتفسالف ةمواقمل قرشملا يف باتكلا اذه يملازخا
 داما ىلع باتكلا اذهب يلازغلا ردقف ٠ راكفالا تراثاو لوقعلا تيبن دف تناك مهتفساف

 هورصاع نيذلا برعلا ةفسالف نيب نكي مل هناو امس ال رهابلا هنايب و ةيوقلا طال كلت

 ٠اديدش ًاقعض قرشملا يف ةفسلفلا تفعض كاذلو ٠ هتردق» لوقعلارحس ىلع رداق لجر

 ماقو( شكاىمو سلدنالا ) برغملا يف هدعب اوهبنت ةغسالفلا ناف لطي مل فعفلا اذه نكلو
 ةفسلفلا تدزف ٠ اهتماعد يلازغلا عضعض نيذإلا لقعلاو ةنسافلا نارصني اجب نباو ليفط نبا

 ٠ ةفسلفلاو ]علا يف دادغب ناوريقلاو ةيطرق تفلخو ق رشلا يف امترهز لوبذ.دعب برغلا يف

 ٠ ةفسلفلا جب يلازغلا ضققناك هحبح ضققنا يلازغلا ىلع درلا هل 3 لوا ناك دشر نبا ماق الو

 ا يأ يلازغلا بانك تفاهت دي ري « تفاهنلا تفاهت » هباتك فئةوي تكفا 1
 يب رعلا هضن نم اصالم بابسالا دوج يف يللازغا 7 بهذم ىلع در باتكلا اذه يف هلاق اما

 هيلع فوفولا ىلع انتردقل غرفالا ادن يذلا لصالا

 ابهتقالعو ءايبنالا تازجمم يف القع نحب ثحب هنال يلازذلا همولدَعب دشر نبا لاق



  هةحفعت 9 دمحم تاس مس هد -- ص11 اسس سس سم سجس سس سمس سس يمس

 ٠٠١6 دودرلا باب

  كلرقت. تاسوشطلا فيش دهاشت" ىلا ةلعافلا باسالا وو راكت اما بايخ
 تضرع ةيئاطسس ةهبخل واقتم اماو هنانج يف ام. هناساب دحاج اما كالدب ملكتملاو - يئاط كن
 ٠ لعاف نء هل فب ال لعف لك نا فرتعي نا ردقي سياف كلذ ىني نمو ٠ كلذ يف دإ

 ن« بسب اهلاعفا متل اه وا اهنع ةرداصلا لاعفالا يف اهسفنب ةيفتكم بايسالا هذه نا اما

 صخو ثحب ىلا جاني ام ودو هسننب اقؤرغم سيل عاف . قرافم ريغ اماو:قرافم اما جراخ

 عضوأ امي لمني يضهر أ سي' يتلا ةلعافلا بايسالا يف ةيبشلا هذه اونلا ناو ٠ ريثكا٠

 ابابا ست ال يتلا ناف قب سيل كلذ ناف اهلعاف سين ال يتلا تالوعثملا نه نيه أت

 نرم اذهو ٠ ةروربذ ةسوسمم هبايساف لوهحمم سبل امف ةبواطمو عبطلاب ةلوه# تراص اا

 بالا اذه كيس ( دماح وبا ) هب ىلا اف ٠ لوهجلاو هسفنب فورعملا نيب قرفب ال نم لءذ

 نوكو ٠ القاع لعافلا نوك ىلع لدي دوجوملا يف قافتالا نا » لاق مث مث « ةيئاطسفس ةطااغم
 نردراكا اًميش وه سيل لقعلاو ٠ هب ملاع هل لعافلا نا ىلع لدي ةياغ هب ! دودقم دوجوملا

 دقف بابسالا مفر نف 0 ىوقلار ام قرف هاو اهبايساب تادوجولا 1

 مزاي هناف ٠ هل 01 لعل لطب» ءايشالا هله مفرف ٠ اهبابسا ةفرعمب الا مالا ىلع نوكت ال

 ناهرب انيهأ نوكب الو نونظفف ناك نا لب ايقيقح (ثح الضأ واسم ةىن اذ
 ٠ اي رورض اذه هلوق نوكي ال نا همزاي يرورض دحاو لع الودهنا عضي نمو ٠ الصا دحالو

 كح اهيلع سفنلا مكتو ةي رورمض تسيل ءايشاو ةي رورض ايشا انبه نا مسي نماماو
 اهله لغم اوعم ناف ٠ كلذ ةفسالفلا ركتي الف ةب روريض تسيلو ةي رورمض اهنا شوتو اينظ
 لعافلا ةداع امنا نودي ري له « ةداعلا » 2 نودي ري ام يردا امث الاو زاج « ةداع»

 ا هلل تركي نا لاغو ١ تاذرح اى ىلع محلا دنع انتداع وا تادوحوللا ةداقوأ

 زع هللاو ٠ رثكآلا ىلع هنم لعفلا راركت بجوت ا ابكي ةكام ةداعلا نان ةداع
 0 ةداعلاف تادوجولل ةداغ اهنا اودارا ناو ٠ الي وح هللا ةنسادحت ناو: لوقب لك
 اىنعا نكح ريغ اذهو ٠ ةعيبط ةقيقمللا يف ىف سفن ك4 ذريغأ تناك ناو ٠ سفن يذل

 0 ةدلع نركب نأ امأو د تكلا ماو اج ردع اياك خل | يبضتقث ةعيبط تادوجولل نوكي
 هيضتقب يذلا .لقعلا لمف نمرثك | ايش تنيك :داهلا هذخ ناف ثادوعملا ]ف مكحلا يف
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 20111100 0000071711153151535550530300-- لسبب رحب ري سي لعب عيب لعب عبي سي سم ع ع ع ع رسل سب حب سي سبي سي سبي حبي رح

 اذا هوم طظفأ ويك ةداعلا هله ع 4 ا ا ةلقع ا ص هب و 5-5

 انك لش ْن ١ نالف ا ترح 2( لوقث ئ للتف يعضو لعف هنأ الا ىنعم هج نكي / م ققحا ْ

 ةيعضو اهلك تادوجوملا 0 6 اذه نأك ناو . ا ف لعفي هنأ نوري « اذكوا 0

 هنا لءافلا ىلا بسنذي اهلبق نم الصا ةكح كلانه نكت ملو

 امسفناب ةننثكم حل من ماو ضعب نمو 2 اهضعب لعفي دق ّن ادوجوملا هله نايف كش 4

 فتراهنبديال انلق انكف٠

 5 اهلعف نع السفف اهدوجو ف لب املعف ف طرش هلعف جراخ نه لعافي لب صعافلا اذه 2 ْ

 يذ.لك » لوقي كلذ دعب مث « ءاكطا فالتخا: هيفف تالعافلا وا لعافلا اذه رهوج ام اماو

 امجاوذل سبل ناك ذاا متاوذ ل * ينل 3 0 اهلضفا الا نيدضلا ند دنع |

 نيل وا لوقلا ن نأ ( دماح وَ َى 1 أ 2ر باطم ف كلذ دعب لاق م «صقن ظ

 ردصي ال كلانه يتلا ةليضفلا عضو 0 رايتخاب ) ةفس الفلا دنع يا ١ م دنع ل عاف ع

 | ةياغ يف لوق وه دوجوم دوجوممب ةصاخلا لاعفالا م مزات امنع روصالو ةصاخ تافص ءايشالل

 "نأ قعدت هلا اهدحا ٠ نيعضوم ىلا اكتالا لقنو هلسناسنالا هلقعب ام فالخيو ةعانشلا

 رانلال ثم ٠ 6 وي نأ هتداع هب ترج اهف ريثات اهل دجوي الو دو>ولل تافصلا هذه دجوت

 ااا 32 نأ هلا نأك ناو اهنم وندب ام قرح الو احل ةرارملا دجوت نا نك هناف ٠ الثم
 0 ةصاخ هداه دوجوم دوجوب ةصاخلا روصال سيل هنا يناثلا عضوم او ٠ رانلا نم برق

 يف الثم نطقلاب رانلا نرثقث نا عنتم الف هل ةفسالفلا هلل“ نا دعبي ال هناف لوالا لوقلا

 قاركحالل هب لباق ريغ راص نطقلا نراق اذا ام «يذ كلانه دجو نا هقرح الف أم تنو

 ٠ هوفني نا نوملكتملا ردقيال * يشف داوملا تاذذ تادوجوملا طورش نم طرش داوملا تا

 :  يفلا ةداملا نا ةدحاو هدام يف كراش يفلا تادوحوملا نا ( ةفسالفلا نيب ) فالخ الو |

 ,لاحلاك ٠ «اوذض ماك ا , ابلب هم لبقت هلو نيتروصلا ىدحا 3 2 له ةفصلا هذه ْ

 او( ١ ) ضرالاو ءاملاو ءاوملاو رانلا شيلا ة هعب رالا ةطيسلا ماسجالا روص قف 0

 9 ضعب روصاهضعب ىل لبقي نا نكمي له ةنلتذءاهداوم وأ 0 0 سي اعف هيف فاللحلا|

 ظ نكمي له هاك طئاسوب الا روصلا نه | ةروصأ لباقريغده اشي” نا هنأش ف كلذ 1

 ا001 0 ةراث تانفطسالا “نا كللذ لام ٠ طئاسو الب ةريخالا ةروصلا لبقي نأ هيف

 ْ . لافاك ناو يح ةفطنلا نه نوكي ع ةفطنو مد هنم نوكيف ناويحلا هنم يذتغي 5 تاي

 ظ 0000 ف مولا امأ ةطبخ مانجا اودي لبق قماوناك  ةئماجلا ا (1:)
 يي بب77ت؟ب7اا7 7 7777700بببمالبتاابلالللل



 ب1

 /٠٠١١ دودرلا ناب

 0 م ع م

 ناسنالا ةروص نا نولوقي نوملكت لاك نبط نم ةلالس نم ناسنالا انتا دقلو 0
 نواوقي واذه نوعف دب ةفس الفلاو دهاشت يفلا طئاسولا هذهريغ نه بارألا ف "رق نا نك

 هذبب اهقلاخ ناكلو طئاسولا هذهنود ناسنالا قاخيث نا يف ةكملا تناكل انكم ناك و

 ( ةنسالفلاو نيملكتلا) نيش رفلا نم دحاو لكو ٠ مثردقأو نيقلاطا نس>حاوه ةفصلا

 رتفتساف تناو٠ هبهذم ىلع ليلد مهنم دحاو دنع سيلو هسفنب فورعم هلوقي ام نا يعدب

 كاياو انامجي هللاو هايا ”تفلك يذلا وهو هداقتغا يجي يذلا كضرغ وهف كابنا اف كبلق

 « نيقيلاو ةقيقطلا لها نم

 ضعءب بهذ دقو «ّ لاق تاببسملاو بابسالا مزالت هب تيثا يذلا لوقلا اذه دعبو

 لوقلاو ( نيدضلا يا ) نيلباقتملا عاتجا ىلع ةردقلاب فصتوي'ىلاعت هللا نا ىلا مالسالا
 ىلاو ( تاداضتم ) تالباقثم ىلا مسقنت تادوجوملا نا هلكقلا هدف لك قرا يلكلا
 ( هنآ هنيب اسم ىلع اهتاربسمو بابسالا اهنوو ) تابسانتملا ق رافت نا زاجولف ٠ تابسانتم

 00 تميس ةكح مده ٠ تايساتنملا قارتض الو تالياقتما عيمتجال نك ٠ تالباقتملا عمتج نا زال
 ةكملا هذه كارداب و ٠ اليدبت هللا ةنسأ د ناو تاعونصملا يف هتنسو تادوجوملا يف هللا
 يف اهدوجو ةلع نراك يلزالا لقعلا يف اذكه اهدوجوو ناسنالا يف القع لقعلا نآك
 كلذ موت اك" ةفلتذم .تافص ٌّظ قلخي نا نكميف زئا# سيل لقعلا كلذلو ٠ تادوجوملا

 «مزخح كتبا
 دقو ةاسجالا رشح هل أسم يف. ةملاونلا هك 5 ام لغةباتك مات يس ديار |

 يناثلا بابلا يف ه”ةحفصلا يف هدر انرشن

 وبا لاق دقف٠ مهنع هانرشن | اتابثا هي رظانم يف هسنأدشر نبال تاداهش لقنانيلع يتب
 يف اوعضو « نيملكتملا نم » ةي رعشالا نأ 1 يسعلا تواتلا تكا هناعك دياولا

 ةعيبط اهتضتقا ةكح الو ماظن الو (ًبيترت اهيف نا اور ملو ةزئاج ًالاعفا تادوجوملا عيمج
 مهمزاي اذهو هيلع وه ام ىفالخب نوكي نا نكي دوجوم لكنا اودقثعا لب ٠تادوجوملا
 لامفالا ةله .نا اولاقو ةيعيبطلا ومالا نع ةرداصلا لاعفالا اودعجو ٠ ةرورض لقعلا يف
 م لاقو « بئاغلا يف يذلا يملا اهلعاف امناو الاعفا دهاشلا يف يذلا يملاب ةنرثقم رهظت
 ا_ضعب 1 م يا ةسورعلا) تاضالا اود مهناف ةيرعشالا اماو » ١١ ةفصلا



 دودرلا 0 /١ ١

 رس م الج رج خب ع رح ع رح ب رح عب رج رح رج لبر لب لي لحي لحب رب ل ل ل ل ل رح رح رح رسب رح لحب جير خب رح حس رح حر رح مضي سمعي

 دهان ةمريغ وكلا نم عونب سوس ريغ 1 دو>وم ا دوحوملا ةلع 8 ضعبل ًاباسا

 لاقو« ناسنا وه اع ناسنال ا نع ء ج را> رظن ١ وهو تايبسملاو بايسالا اورحنا :او سوس الو

 ةيئاطسفساهفراعم ةي رعشالا اهيلع تنب ينلا لوصالانم ريثك» لاقملا لصف هبات رخآ يف
 00 ف | ةا قالا ريثاتو ضارعالا توت لقف تاب نورضلا نم | ريك دم اهناف
 هلك كلذ ن - « طئاسولاو ةيرهوملا روصلاو تاببسملا ةيرورعغلا بايسالا دوجوو

 0 اننا ىلع ليلد قدصا وهو هتمحرت يف مانينع نيذلا هي رظانم يف دشر نبا ا حضتي |

 هسفن وه مهلا ك1 نك ل مهلا 52

 00 ]| ةرثلا ناملكتملا قرف نيب نم اهنا اهنع ذاتسالا ركد ىتلا «ةلزئمملا ظاماو
 0 || 5 بام, ةدعل كلذو :٠ انعوشوم يف لخدت ال اهناف !ًديظو |داقتغا بابسآلاب ١
 ا كوصخ ع . هتارظانم 5 مهزاني دشر نبا كَ نيذلا نيملكتلا [|يصخ ب تناكةلزتملا ا

 ١ دعا ائدابم ذخات مل ةلزكعملا نأ اهتمو ٠ ىرخا روما هنع كالصفت تناك ناو كلل قياذسص-|

 تس نيسامعلا ع ءاناد يناث روصخملا ا يففلا ةينانو ملا ةيسلملا نه اللا اهريغو بايسالا ُُ ْ

 ا نباو يش هنم 2-5 يذلا عبنلا ناك كلذلو ٠ 0 ا 0 همحرت

 أ ) تتاعيدوربلا ) نويلينالا هإمع 8 ىمالسالا ن بدلا قف لمت ن 5 ا كو ةلؤكعملا ن ا اهنمو أ

 ةعوضوءاّذا يبف ٠ رومالا نم كلذ ريغو نآرقلا قاخ تررق اهناف يجيسملا نيدلا يف اهدعب
 خيران اهخيراتو ٠ ةيقيقحلا ةيلصالا ةنسلا نع عافدلا مهتفيظو نيذلا نيملكتملا ةرئادجراخ

 هردصيف لاقو باتكلا اذه يف اهيلع درو ةفسالفلا تفابت هباتك نم ةريخالا رطسالا يف
 2 اهيلعو مييلع دريل اهيهذم ةفس الفلا مزاي“ هنأ

 دشر نبأ ةفسلف ةقيتح ٠ةيناثلا ةلاسملا

 ا ضع مدقت دشر نبأ ةقضلف نه ةعماجلا هتاقن 5 ىلع ذاتسالا ضارخعا قف ضوملا لبق

 : لوقنف ٠ حاضيالا يف ةداب ز تامدقه

 ١ | : لب موتك نم دحاو ناتك نف فرعن“ ال ةئس الغلا * ىدايم نا مولعملا نه ْ

  0منك ٠ مما ةقلالطم هيلع بو ةئس الفلا دحال ةقسلف طسإ ىلع مدقي' يذلا ْ

 اه 3 كيس>و٠ ةيب رعلا ةغللا يف 00 ا“ دشر نبا فوسايفلا ب مك ..ق جر

١ 
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 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ما ما م ما ما ا ماا ا ا ما م ا أ آ#]#أ0]#©1]#أ313أ131 1 101000 ب“ وو

 00 ةذلا يف يدمبلا ساجلا ةبتكم نا ىتح بنكلا ردنا مؤيلا
 نوفنذدحم 'اوناك يب رعلا ةغللاب اهنوذا برعلا خاسنلا ن ناكالو يب رغم طخي ٌهط 0 2

 يف ةحيحت ةلأس ترشن' اًناو ٠ دابطضالاو مالملا نم اًرارف 5 دبيوا اهنم ةرغل أ عضاوم

 نم اوناك هتذمالت رك اوكي نبا ةدلءالت نم سادنالا دوبي نال طقف ةينيتاللا ةغللا

 لابج ىلا سانا: فرعا مثدرط ا ةيناربعلا مهلغل ىلا اهولقن « ىراصنلاو دوبيلا

 ةو ٠ ابوروا ها لع اهذخا اهنمو ةينيتاللا ىلا ةيناربعلا نوم اهوجرخا مث هنيريبلا

 ةيناربملاتالكلا عاجرا عيطتسي ةيناربعلاب ملاعلا نا ىتح ابي رقث ةيفرح ةمحرت دوهيلا اهمجرت

 مهتايح اوفقو نيذلا جنرفالا ةالعف كلذ يلعو ٠ ةثالث وا نيباتك يف الا يل رعلا اهاصا يللا

 مهسفنابرعلا ءان نم اهتقيقحب ىردأ اهيلع ”درلا وأ دشر نبا ةفساف سردل نامزلا كللذ يف

 اونقو وأ طقف اعادت اهب اوعع“ دقذ برعلا اماو ةيبدالا مّنايح يف تاخد ةفسافلا هذه نال

 اهبتك َض ب ىلع

 نرعع ةفسلفلا كالت ذخا نه مويلا ل رعلا بتاكلل صانم ال كلذ ىلع<انبف (؟)

 نوكي نا كيسا فل وملا رايثخا نس> ىوس ذخالا اذه يف طرتشي' الو ٠ مهسفنا جنرفالا
 هي :تدقعا ايئأف : ةعماجلا هلخوت ام اذهو ٠ قيرف نود قي رفل بصعتم ريغ يبه

 ىربكلا ةيذيب ولك سالا يف يراك ملاعلل ةلاقم ىلع تاهفص عضب يف دشر نبا ةفسلف صيفلل
 نبا بتك ظفح يذلا روبشملا يليئارسالا قرشسملا كنوم رتسملا 20 ىلعو ةيوسنرفلا

 ايورواب'انبف ةقث ريك !اوهو ٠١ هسفن دك بئلءوملا "ظفحي 5 هلق رول 00
 لصالا سومو « ديبلاب برعلا ةفسلف نم زم » باتكلا اذه 0 اونعو ٠ اهلك
 [باتك اهلعجو اهيف داز مث « ةيفسلفلا مولعلا سوماق » كيس فلءوملا اهرشن ةلاقم
 ٠ ةدح ىلع

 اهانطسب يتلا دشر نبا ءىداب ةفلاخلا نم هيف ام هيف انب أرو ذاتسالا "در اندرو الو
 ةنسلف » هناونع راوم رثسلل اباتك انذخاف ٠ ىرخا ابتك انسقلا نيملاعلا نيذه ىلع !ًداّتعا

 ريغ دشر نبأ 2 اهيف نشيلف ةع”اعلا يف ىربكلا ب ويدخلا ةيثكملا اول 60

 يلا ةلاسأإ ةميعتو لاقملا لصف . يم نبال بطلا قف ةزود>را ىلع حرش / ةينالا ثتكلا

 اهيفو ايوروا عبط سيلاطاطسرابات 5 صيخل: ٠ لوالا مشانم نع فششكلا ٠ هيف اهركَذ
 1 ةيطخ فىرح أ خؤيس) باتكلا ا نه



 د 0
 .سس سل 2 لج ل سس نى ل لي سي ع ل ب ع ل ل ع ع رح رحل

 نائر فوسايفللوهو « هنفسافو دشر 31 0 5 عرخا 7 « ةينيدلا هئدابمو دشر نبا

 هتفرعم نع 0 بصعتلا ةع”و نه هثءارب و هتهازنو هفاصنا ذاتسالا فرعي يذلا روهشملا

 «ةرم يناث دكر نتربابتكك ابيلا ترن” يتلا ةينرتالاا ةغللاو وطسرا ةغل ةينانويلا ةغللا
 شكيو دششر نبا ةذسأف حرش ىلع مدقي ل نات ]ده اريك انرشلنو (يظع 116 نا مولعمو

 يتلا ةديدعلا [آدتكيف امد مرد امسرد دعب الا ريك مححب نفك ةئاععب را نم رثكا أبيف

 اناطاوانرتو اناا تتاكمأ ف هلم ةئيارق كلاك

 يث ىف ٠ نماثلا زا يف اهانرشن ىتلا ةيفسلفلا ةصالغلل اقيدصت اهنم ةحفص لك يف اندخو

 000 0 ١ 1١ نيردمملا ىف بابسألاو رامتخالا' ةبشن ظفح مم ناصقت الو ةداي ز الب
 سلو هرخ أ ىلا هلوا نم جيرعصلا وهدشر نبا ةفسلف نع ةعماجلا هتركذ ام نا يفبير لقا
 عك ىلع قافثالا اذه و تاياورلا تقفتا سه دن : هلم ةلحاو همك قدح اكنم 2

 اا اواو ناتكي هيلا انتمي ءاش اذاف ةي وسنرفلأ ةغالا فرعي هللا ةزعا ذاتسالاو ١ لقتلا
 صاصر نم ملقب ةمغملا هعضاوم يف اهانلعج ينلا تامالعلا

 ناف «اندنعن ايف فوسايفلا ىلا بسنن مل اننا ىقحت باتكلا اذه ذاتسالاعلاط ىتهو
 امو دشر نبا يار يف ٌهداملا ةعماجلا هب تفرع يذلا فيرعتلا اذه هباتك يف تدني نانر
 ) ]ناو لوالا لثعلا هب تفصو امو نوكلاب قلاخلا لاصتاو قلما ةقي رط نع هتركذا

 ام ةيناسنالا لقعو دولملا يف هيار :رعركذيو ةالصاابال علا ةطساوب قلاخلاب ناسنالا
 قلاخلا دقي هنال نيبداملا بهمله نه بب رقبهذملا اذه نا لوقيو ٠مائلاب ةعماجلا هتركذ

 باتكلا يئاوح يف لدي 'هركذي ةرابغ لك دنعو ٠ نايدالا نم نيد هلبقي ال !ًدييقث
 هباتك عجار وأ اذك ةحفصلا يف تفارعلا تفاهت هباتك عجار :ةالثم لوقيف٠!,ةي ام ىلع
 42 0 ءارو ام يف هباتك 1 نالوا ةكيتملا باطاوا ا ملا تاممشلا 2

 هنا يلع لدي اذهو ٠ هضماخ حرشيل هسفن وطسرا مالك صن ةينانويلا ةغللاب دروي اًنايحاو

 ةغللا لهي كراك دشر نبا نال هيف ةقئلاب هن»م ىقحاو ناشلا اذه يف دشر نبا نهردفا

 هلبق نايرسلاو ةرطاسنلا اممحرت ينلا ةيبررعلا بتكلا يف وطسرا ةفسلف أرق امناو ةينانويلا
 سما جاتنتسا ىلع انلمحي اذهو ٠ اهيف عضاوم ةدع يف اطخا كالذلو ٠ هتمجرت يف انركذ اك
 اهحرشو دشر نربا اهلقن ينلا وطسرا ةفسافب ةقثلا تيجو اذا هلا وهو ٠ رايتعالاب ريدج

 ا اننا كلذ ٠ ةنيمشلا تاهفدلا كالت حفصتن انك ايح انئشهد تناك ام دشا ام نكلو

 اهلقني يتلا هدر نبا ةفم فب صنخي اهف ضيا ةبجاو اهناف ةينانويلا ةغللاب هتفرعم مدع عم
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 ١١١ دودرلا باب

 ةيب رعلاو ةينانويلاو ةيناربعلاو ةينيتاللاب نيملاع اوناك يتم اصوصخ جنرفالا
 ةحفصلا نم » باتكلا اذه نم يناثلا بابلايف ةيئاث ةره ةفسلفلا هذه انطسب اننا امو
 اهعجارباف كنومو تع انو ىلع اًداتعا اهقئاقدو اهقئاقح وامي ا اهانحرشو « قوف اف م

 فك”ريلوقلا نيب ًاقرف دي لازي ال ناكاذاو ٠ ذاتسالا ه 3 ا اهلباقيو كانه :ىراقلا

 بابسا "ما نم بيس اذهو ٠ نيتافانلا يف ال نيتاقانلا رداعم فالتخا يف وه امنا بيسلاف
 ثلا يف فالتخالا

 لوتعلا ةلاسم يف ءاطخما ٠ ةيلاثلا هلأسملا

 هوو اهنع ملاعلا ردص يتلا رهاوجلاو لوقعلا ةل أسم كيس ةعماجلا ذاتسالا ةئطْخم اما
 هروص اكن! كتّذ ءرظنابيف روهأف ضعءعب ند اهضعباه رودصولاعفلا لقعلاو سلطالا كلقلا نع

 هنأ كالذ ىلع ليادلاو ٠ اهددص يف نع ىتاادشرىبا ةئساف نع جراخ ةلاسملا هذهيفذاتسالا

 ةياورلا هذهل غم ةفسالفلانعاي وار ريوصتلا كلذ لثم ةفس الغلا تفاهت هباتك يف يمل ازغلا اركوصأمل

 ىننف « هريغوأنيس نبا نم ةفسالفلا ىلع صر هلك اذه »» هلوشب كالذ يلع دشر نباهباجا

 لركي مل نُكو ٠ برعلا ةفسالفب هصخو ةفسالفلا بهذم بهذملا اذه نوكي نا كاذب

 هرك 5 انضرغ ناك امناو ٠ تاحنص ةدع هب اندضخلا الاو بهذملا كلذ ليصفت رذئمون انشر
 اهاور ؟ هتروص يورن انناف نالا اما ٠ هب ماملالل لامحالا ليبس ىلع طقف رطسا ةدع يف
 ةصالخ وه امنا هيف ايلوق نا ف الو ٠ عوضوملا انو ف هيلع دشر نبا هب و امو يلازغلا

 نانويلاو برعلا ةفسالفلا ةفسلف

 تادوجوملاو لوثعلا يف ةفسالفلا بهذم يلاؤغلار ب وصت

 ناسل درع بهذملا اذه روصي ةفسالفلا تفاهت هباتك يف يلازغلا مامالا لاق

 ٠ ةئسالنلا

 ٠لاعم يف تسل ام ىلاو روصلاو ضارعالاك لا يف وح ام مشتت تادوجوملا نأ»

 ةماق رهاوج ي' يثلا تادوجوملاك لاحم تسل ام ىلاو اهريغل لادن ين ام 5 مسقني انهو

 نب ماسالا ف.رث مبا اما ىلاو سوفت اهيعتتأو ماسجالا يف رث "وب ام ىلا مسقنت 0 اس
 يبؤ ضارعالاكل الا ديس لت ينلا تادوجوملا اما ٠ ةدرج الوقع 8 نيرا

 ةكرابا يشو ٠ هجو نم همتاد ٠ هجو نه ثداح وه 0 ىلا يوتنأو هل : داحللع اهلو ةثداح

 . لاحم يف ال اهسفناب ةمئاقلا لوصالا يف مالكلااناو اهيف مالكلا سيلو ٠ ةي رودلا



 ديلا ب ا

 ةياعنلا هقالعلاب ال ماسجالاب قلعلت ال يلا يهو ةدر ل ٠ 508 رشو ماسجا ٠ هن الث

 قلعتلانم اعون ماسجالاب قلعنت اهناف اهطسوا سو سوفنو ٠ اهفرشأ يهو 1 عابطنالاب الو
 ما لوما رع زنا اهداف فرشلا: يف ةطشوتم بف: نت اعل اق

 «رمتلا كلذ رعقم وثح يه ينلاةداملا ريشاعلاو تاي وامس ةعست ةرشع ماسجالا مث ٠ ماسجالا

 نا 3 ٠ هركذن 5 دوجولا يف بيترت الو سوفنو مارجا اهل تاناويح عستلا تاي وامسلاو

 هسفنب مئاق دووم وهو باوالا لقعلا هدوجو نم ضاف « قلاخلا » لوالا ًادجلا

 ب لقعلا هانيع“# دقو ٠ هئادبم فرعيو هسفن فرعي مسج ف عيطنم الو 0

 ةنالث هدوو نرع مزايو ٠ ديرا ام وا ادع نأ كلك ٠ يم“ ياسالا يف ةحاشم الو

 مزأ 9 5 ىمنالا 1 مرنم ةعسأتلا ١ غامسلا وهو ىهنالا كلفلا سفنو لقع : : رومأ ْ

 لقعلا 1 مزأ 3 ٠ همرحو بك اوكلا ك كلذ سذنو تان لقع 2 اذا لقعلا 46 ْ

 سماخ لقع عبارلا لقعلا ا مزأو ٠ 4م ر>و لحز كلف سأفنو عبار لقع ثلاثلا

 كلف سفنو 0 4مم مز يذلا لقعلا ىلا رق دك 5 1 ٠ همرحو يركشملا كلف سفنو ظ

 يثد رمقلا كالف وسح هم مز لاعفلا لقعلا ى مس يذلا وهوريخالا لقعلاو ٠ 4م هرجو رمقلا

 بايسإ جزاع داو 1 نا م م6 كالفالا عئابطو لاعفلا لقعلا نهد داسناا و او نوكلل ةلباقلا ةداملا ْ

 تراومزاي الو ٠ ناويملاو تابنلاو نداعملا أمم لصحي 5 احب تاجا“ ذل 0 ا

 الل لح اول تيل وأ ٠ عاونالا هاا 5 لوقعلا هك نا هب اهريغ ل لقع 0 07-10 3 ا

 هذه عومجو ة ةعسإ) كالفالاو و ٌةرشع لوالا ء ءاديملا داعي لوقعلا 5 هخم جرش ٠«رخ 5 مزأي

 لوقعلا يره لقع لكل بي نا هنم لصحو ٠ رشع ةعست لوالادعب ةفي رشلا ؛ىدايملا
 الل تء ط1 هن ديه 5 رك ماقدب "لف ١ همرح يا كالثو سنو لقع : ءايشا هن الث لي

 |1000 | 6 لقعي هناوهو دحاو هجو نم الا لوالا لولمملا يق ةرّثك روصتي الو ةلاحم
 2 ولعم هلهو ٠ 4سفشب ال هريغب هذدو>و بو>و 5 دوجولا نك هتاذ رايتعاب وهو هسفن

 كح نم كلانلا نيفن هنم زدصي و هءادبم لقفي هنا' ثّيح نم لقفلا هنم ردصيف٠ يئاعملا

 لاقينا قييف ٠ هتاذب دوجولا نكم هنأ ثيح نم كالفلا مرج هنم ردصي و هسفن لقعي هنا

 )ل الما ١ وقنا# دحاف هاودتلو لوالا لاولعملا يف لوح رنا نم ثيلدتلا اذه
 ءاذبلاةهجب نم ال ةرورض مزلو هسفن لقعي هبيذلال قعلا تاذ وهو دحاوالا لوالا ءادبملا

 لع لوالا ا ءادبملا ع نيياعدإلا الاد بلد دوجرلا نكمي هتاذ يقوموا ادبملا لقع نا



 1 ردددإلا اب

 روهاءدبملا ةيجنمال لولعملا كلذ مزأي 0 دل نم دجوي نأ دعين ال نحنو ٠ هتاذل

 ٠ ةراثكلا دوجتإل *ادبم كاذب  ريصباو ةرثك هس ليحل ةضاض ا نيغ واةفاسا 0

 كالذك الا نوكي الو ءاقثلالا نم دب ال ذا طيسلاب بكرملا قتلي نا نكمي هجرلا اذه لعق
 4 مههذم يفت >< 5 لوقلاوه 0 «٠ هب 0- بجي يذلا وهف

 ران نم ةرمجب بتكي داكب هنارخ ا عضوم يف هنعانلف يذلا يلازغلا مامالا نا مث
 قوف تالظ قيقمتلا ىلع شو تا هوقركذ اما» حراجلا درلا ادع لوقلا اذه كدرا

 يف هسنج دروا وأو هجازم ءوس ىلع هب لدتسال هاور مانم نع ناسنالا هاكح ول. تالظ

 « نوئظلا تابلغ ديفت ال تاهرت اهنا ليقأ تانيمخت اهيف بلطملا ىراعق ينلا تايبقفلا

 ةيلع ذر يتعدل كلل د دشر نبأ

 : هلوقب(ه١ ةئفعلا ) ةفسالفلا تفاهت هباعكيف هيلع در هناف ديلولا وبا اما
 وهميدقلا موقلا بهذمو ٠ هريغورصن يلاو انيس نبا نم ةفسالفلا ىلع ص 8 هلكاذه»

 ا ةهج ىلع اهيلا كر 2 ةيوايسلا مارجالاو ة ةب وامسلا مارجالا ؛«ىدايم انبه نأ

 كلذو ٠ ةكرملا لجا نم تقلخ امنا اهناو ٠ امنع مهفلاو ةكرملاب اهايا اهمال لاغتمالاو اهيف
 ١ 0 تسيل اهناو داوملا ةفرافم يف ةيواسلا مارجالا كرت يتلا «ىدابملا نا ص الا
 مزأ كلذلو ٠ ةكرملاب عا كرح لا نا ةهج نمالا 0 اذهام ماسجألا كرش هب هعف 0
 ىلع امل ةكرمملا اهيداب» لقعتو اهتاوذ لقعت ةقطان ةيح ةي واهسلا ماسجالا نوكت نا مدنع

 سيل ملعلاو ةدام يف مولعملا نا الا مولعملاو للعلا نيب قرف ال هنا ررقث الو ٠ امل مالا

 نورك نا تحور هداه تسال اتا ووو 'تدجواذاف « سفنلاب اتك يف كالذو» ةدام يف
 ةقرافم <ىدابملا هذه نا مدنع حصو ابيعست نا تئش فيك وا القعوا الع اهرهوج
 الو لالك اهيف اهقحلي ال يتلا ةمادلا ةكرملا ةيوامسلا مارجالا تدافا يتلا اهنا لبق_ نمداولل

 ناو مسج يف ةوق الو امج سيل هناف ةفصلا هذهب ةّماد ةكرخ كيش طن
 ةقرافملا هىدابملا هذه نا مدنع جصو تاقرافملا لبق_نم هاقبلادافتسا امنا ي واسلا مسجلا

 يف ةروطسم مهي واقاف ٠ دوجوم ماظن انه نكي مل كلذ الواو ٠ اهيف لوأ ءدبع طبترم اهدوجو
 عج نأ نوك نم ًاضيا رهظي امو ٠ هدنع نم اهيلع فقي نا قحلا ةفرعم دارا نا. يخبنيف كلذ
 بكرا مدنع حص 1 اهصخت ينلا تاكرملا اهب كرمت اهنا عم ةيمويلا ةكرملا كرمت كالفالا
 فرا ءىدابملا رئاس رما هناو ل دز | هي هللا كف لوالا ءديملا وه 2 1 هديع رع الا
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 دودرلا باب 14

 ” وأ 5 ١ ضرالاو تارعسلا تماقرمالا اذهب ناو ٠ تاكرملا رئاسي كالفالا رئاس ومات
 نم 95 ةيالو كلملا هل لعح نم ةرداصلا رماوالا عيمج تمماق ةئيدملا ٍِف لوالا كلملا رماب 1

 اهرما ءامس لكيف ىجواو هناحس لاق ك١ سانلا فانص!نماهيف نم عيبمح ىلا ةيئدملا رومالا |
 اناورح هنوكل ناسنالا ىلع تبجو ينلا ةءاطلاو فيلكتلا يف لصالا يف ةءاطلاو فياكتلا اذهو
 (١)موقلاهفرعيال*يثوهف ضعب نماهضعب ؛ىدابملا هذهرو دص نمانيسنبا هاكحاماماو٠ قطان

 امك« هنم ماقملاكلذبالا دوجواحل ميال ةمواعم تاماقم لوالا ءدبملا نماهلنا مهدنعىذلا امناو

 اهضعب ةلولعماهنوك بجوي يذلاوهاهنيب يذلا طابترالا ناو ٠ مولعم ماقمهل"الا انم امو: هنا لاق

 قولؤ لاو قلاخلاو لوعفملاو لعافلا نم مهفي سيل هناو ٠ لوالا ءادبملا نم اهعيمحو ضعب نع
 كلذو دحاولاب دوجو» لك دوجو طابئرا نم انلق امو ٠ طقف ىنمملا اذه الا دوجولا كلذ يف
 فتورودام هل اًرم 1 تمل يحث ولف ٠ عوضملاو عناصلاو لوعفملاو لعافلانمانبه مهفي ام فالخ

 ةءاطو رءالا لوبق يف الا نيرومامل دوجوالو ٠ رخانوروءام مهل نوروماملا كئلواو نوريثك |

 يذلا وه لوالا رم آلا نوكي نا بجول ١نب روماملاب الا ني روماملا نود نادوجوالو ؛رمآلا

 هنا يف هدوجو ءيث لك ىطعا هناف٠ ةدوجوم تراص هب يذلا ىنعملا تادوجوملا عيمج ىطعأ
 هنا ةفسالفلا ىري يذلا وه ىنعملا اذهو٠ لوالا رمالا لبق نم الا هل دوجو الو رومأم

 هب مهفي نأ نكمي يلعت برقا وه اذهف ٠ فياكتلاو عارتخالاو قلخاب عئارشلا هنع تربع
 ىلعموقلا بهاذم مع“ نم قحلت ينلا ةعنشلا كلذ قحلي ناريغ نم موقلا ءالفوه بهذم
 نر ٠ مهبتك يف نيت دق هنا نومتزي هلك اذهو ٠ انهه دماح وبا هركذ يذلا ليصفتلا

 وانومتزي ام ةبص ىلع فقي يذلا وهف اهوركذ ينلا طورشلا ىلع مهبتك يف رظني نا هنكما
 م ىنهثنم وهو نوطالفا بهذ نم الو اذه ريغ وطسرا بهذم 5 مهفيأ سيأو٠ هدض

 7 وو « ةيناسنالا“ لؤقعلا هيلع تققو

 سرس مل يجمع 5-3 ل 3 .سسسمجل

 27 ةلرتعا ب راتلا ءارج الا رابتعا بح برعلا ١ أظخ

 ب ةفسالفلا بهذم نم يلازغلا هروص ام نا ةهج نم ربتعي دشر نبا ناك اذا نكلو
 ' مارجالاربتعي ىرخا ة هج نم وهف انيس نبا نم « صرخت» ضعب نمابضعب اهرودصو لوقعلا

 ا 01 | اهمسس لوقتلا رددص نإ: ىلع ةلالد نسبا *لدي لوقا اذه (1)
 وهذاتسالا هرشنام لكن وكي كلذب واهددصيف نحن ىتلادشر نبا ةفسلف يف لخاو ريغذاتسالا
 لك رو لارقتيلف اماال اخس نبأ ةقبلق نم
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 ١16 دودرلا باب

 ( اهنع يث تردص ىنبلا ل وقعلا كيسا ) امثدابم لقعتو اهتاوذ لقعت ةقطان ةيح » ةيوامسلا

 رخل ضّزتلا !ذه يف بيسلاو "٠ قباشلا هلوق يف درو اك « امل سلا ةهج لغاش نر
 ام ليج ذئموي ناك مِلعلا ترا (لوالا) : نارما هاومو ليلجلا انفوسليف هيف عقو يذلا

 مارجالاو تانئاكلا لك نا يا ملاعلا يف ماظنلا ةدحو نم كلذ دعب ىرتون هفشتكا
 هذهو ةتباث سيماونب موكحم دحاو كوك يف ( اهتلبج يف ضرالاو ) ءاضنلا يف ةحباسلا
 هذه ذئموي برعلا لهج ىلع انبو ٠ ملاوعلا ىصقا يفو ملاعلا اذه يف ةهباشتم سيماونلا
 كالفلا اذه نا اولاقف الوقع اهل اواعجو ةلقتسم ةيصوصخ اكآلذا مارجالا اوعضو ةقيقحلا
 يفاوئءطخا مهنا (يئانلاسمالاو) ٠ارج لهو لوالا لقعلا نع كاذو عساتلا لقعلا نع ردص

 لوقن كللذ نايبلو ٠ لوقعلا يف مهبهذم اونب اهيلعو وطسرا مالكيف تدرو ةرابع مهف
 «ةرب "دي و هريدي نوكلاب لصتم قلاخيدقتعي هنا اودجو رطسرا ةفسلف ٌبرعلا لؤانت“

 هنع رايتخالا ىئني و !ديقم هلعجي ًالاصتا نوكلاب _لاصتالا نع قلاخلا هي زنت يف "ةبغرف
 ٠ ملاوعلل ةوقلاو ةكرملا دنعردص: يذلا « لوالا لقعلا » وه اًقلاخ وطسرا هيعسا ام نا اولاق

 ةهج تزعم .قلاخاب لضعمو ةوقلا هيلع ضنفبل ةهحن نمت نزكلاب لضتم لوالا ليلا |

 ٠ هعضوم يف هانأصف 6 امهنيب ةطساو هناكف ١ هزم "روسنا ى رخآ

 ةرابعلا هله .ةعيبطلا ”ءارو“ام'ةيس وطسرال باتك يف اوأر كلذ برغلا ريرقل دعو
 ةلآ ةيواهسلا مارجالا نا ريطاسالا نه ةروطسا قايس يف نيمدقالا لاوقا يف درو دقأ »
 ام ىلا انرظنو يفارظا هب وث نم لوقلا اذه اندرج اذاف ٠ اهلك ةعيبطلا لعشت ةيدولالا ناو

 اننكحما ةمل ا ف نوكلا تقلخ ىتلا ىلوالا لوقغلا نا هلام يذلا قيقدلا ىنعملا نم هَ

 ١ «تاوضلا ةياغاق لوقلا كلذ تا ل
 قلاخلاهي زنت يفمهتبغرل برعلا ةفسالف سوفن يف ىوه تباصا ةرابعلا هله نا رهظيف

 كلذلو َوِطسَرا مالك فيس تدرو اك( روصت اًيرعش امه اهومثن مل مهناوا مدقت اك
 ٠فوالا لقعلا دعاست ةارزو اهناكف ٠ اهب ةقلعتم اسوفنو الوقع ةيواهسلا مارجالل اواعج

 ةرابعلا هذه هعيخالت دحايف هدب طخب دج'وهزاييهدلا نع القندشر نبا ةمحرت يف مدقت دقو

 ةثككتا بايسا نم بيس كلذ نراكف (ةملالا دحا 4 يقايلالا منطا «ةرهلا ناار
 ءايشا'ةيس :لؤوقتلا :ةلانسم يف ”برعلا "ةفسالف "يراج دقاكشر نبا يرران طي ل ١

 ءايشا ميلع ركلاو

 ءىدابم نال وطسرا باتكيف ةرابعلاْ ال: دوجو نوب رغتسي مهناف رسعلا ةفسالق اما
 سس سس يسير يتسم هس سس سس سس 6 -
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 ١ ايس تناكف٠ هيف ا سدو او خاسنا دحا ْن ا كد ٠ اهانعم ٠ ند ةديعب وطسرا

 ظ يعطف وطسرا ةفسأف ىف ف 007 ال اددو٠ ١ابيلا لوقعلا ة ةمساو مارجالا هيأ ل* ٍق

 ةيئرحا رومالا ٠ ةعبارلا ةلاسملا

 ظ رومأ كلانه تيقب .٠ ةيلكلا رونالا يف ةعماجلا لع ذاتسالا هب ”در.ام يف انيأر اذه
 َْ قلخي اهدوجو يا ةداملا ثودح » تلاق ةعماجلا نا (ًالوا ) شو ٠ ةسمخ يفرصغت ةيئزج

 مل دجوم نع ةرداص ةداملا نوكو داحيالا هانعم ثودملا نا » لوقي ذاتسالاو « قلا

 ملكحنملا) ىلا فيضي نا يسندق ذاتسالا نا لوقن « يحلالا فوسايفلاو ملكتملا هيف فاتخي

 ٠ هل ةيادب ال يلزا ميدق ملاعلا ثلا ىري يذلا يداملا فودليفلا ( يملالا فوسليفلاو

 يذلا يلزال اوه ةئسالفلا حالطصا ف ميدقلاو مدق ضيقن ثدح ةغللا سيهاوق يف درو دقو

 0000017 اخ قلت !دوجوم يا ةينادب اذ: :تراكام وه ثيدحلاف هل ةيادب ال

 انعجردقو « هل دودو ال ام,ضارتفالا ئرا » ذاتسالا لاق ( اناث ) لزالا ذنم هتاذب

 ضرفلا هنمو « هنيع وأ هروصت ءيشلا ضرف » اندجوف ًاضيا ةغللا ,سيماوف ىلا

 نا  انإوق ره دوصقملاف ٠ باسملا لع يف نيأطلا باب يف ( ضورفملا» ضارتفالاو
 ةدالا دوحو نورودتي ةفسالفلا نأ وه « هنم "دب ال ضارتنالا نم برض ىلوالا ةداملا

 ( الث ) اهدوجو ىلع ليلدلا ةماقأ نوعيطتسي ال اوناك فنراو قلما ليلعتل اًروصت ىلوالا

 لاصتا اهعوضوم .ةعنص قوف « لاصتالا قب رط » ناونع ةعماجلا عضو ذاتسالا برغتسا
 0 ارقلا تحطم ,لدا يف ءاج ذا بارغتسالا اذهل عضوم ال نكلو ٠ قلاخلاب ناسنالا
 مالكلا عوضوم فرعي كلذ نرمو « خلا قلاخلاب ناسنالا ةقؤلع ام لبق ناو » هصن ان

 كلذ يف وطسرا هلاق ام فا » .هلوف ( اعبار ) ةّفصلا كلت يف رطس لوا نم ناونعلاو

 8 ىفأ كلذب ذاتسالا ديري روهشم فو رعم « سفنلا هبامك نم ثألاثلا لصفلا » باتكلا |

 "0 ادألا لاس صتخي ايف هنع دشر نبا هذخا امم باعكلا اذه ىلا :ةعماجلا هتذنٍا
 م درفا دق نانر نا لاخلاو ٠ هنم دّمح* لعفنمو لءاف ىلا لقعلا ةيسف ىلع ءانب قلاخلاب |

 اا | الكت .اعيعتسم ايفاو ا و مدقت يذلا هباتك يف صاح ظ

 013( ) دائسالا رءآ تعاندنع تاتكلا, اذه نا انلوق ديعتنحنوم ايسفن ةينانويلا |
 اال ءاذلا هام سيل لاففلا لتعلإب“ سفتلا لاضتا نا اذه نم تفرع دق » ذاتمالا

 فيس ةانفلا هانعم لاصتالا نا لقت ل ةعماجلا نا لوقن نحنف « ةعماجلا هئفرع اي ماغدنالا
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 قي رطنعركفلاب هيلا لوصولاو هنفرعم قحملاعت هللا ةفرعم يا كانه هانركذ ام لاتالا
2 

 رظن لوا دنع مالكلا قايس نم مهغفي اكةالصلا قي رط نعال ملعلا

 اك :تابسالا نودحجي نينلكتملا "نا :( لوالا-) نارضا مدقث ام لك نم لضاطلاو
 السب عيشلا دوجو ءالفوه دنع نكمي الف ٠ ابيف ليو الو ليدبت ال يا ةفسالفلا ابرهفي
 نوملكتملا دقنعي اك (ثكمم تالذناكول الاو ٠ نيوبا الب دلولاالو ةبقرلا زج عم ةايملا الو لكا
 وه ةنصلا هذبب انبقلاخ ناكلو طئاببولا هذه نود ةايشالا قاخن نأ قف ةكللا تا
 هترشن ام لك ثا ( يناذلاو ) مدقث ام يف دشر نبا مه اي « مردقاو نيقلاظا نسحا
 هتمريغن نأ عيطخسأ الو فوسايفلا ةفسافل ةقباطملا لك قباطم دشر نبا ةفساف نع ةعماجلا

 هدر يف ذائسالا هلصف ام اما ٠ لوقعلا يف هبهذم نع هركذام كالذكو ٠ ةدحاو ةملك
 ةوندلا يف » كلذ أئهرب ام نب ا ةفسأف نم وهف بهذملا اذهو ةفسافلا هذه نقب مدقتملا ْ

 رباتكى ع هدر ةباتك يف دعا ذاتسالا لملف ٠ دشر نبا ةفساف نمال « ةيشاحلا يفا15
 هلله يفو ٠ دثر نبا بهذ قباطم هيهذم نا بسوي وذو هتمالت دحال وأ انيس نبال ْ

 )١( هنم كذا يذلا ردصملا ىلع موللا امناو ذاتسالا ىلع بنع الو مول.ال ةلاخلا
 هبهذم ناكو دشر "ربا اهمهفي اك تابسالا نودحمجي ال نواك ملا ناك اذأف الاو

 بيس اهف ةنمادلا اهمخ اك باونلاو باقعلاب فقتعي وهو ذاتسالا لاقأ اك يام ايل
 ةلاطنعم » روصنملا ةفيلظا هامس اذا ٠ هورفكو هودهطغا اذالو هنيبو مهنيب فالحلا
 برغملاو سلدنالا يف هرشنو شايع ىربا هبتاك هبتك يذلا يعسرلا روشنملا يف « اديلمو
 انه « دهلملاو لطعملا » ةملك ىنعم امو ١5( ٠ ةحفصلا عجار ) فوسليفلا ةفسلف نمريذتلا

 لقملا ف ةاتسالا نابتعا ةتمماجلاو ةاتسألا نيبنءاق يذلا لاكشألا ةلم ند
 يذلا«لاعفلا لقعلا » ةبانع يناثلا بابلا ردص يف ةروشنملا ةصالخلا يف هانرك ذيذلا « لعافلا

 كالف وشح هنم مزل يذلا ريخالا » لقعلا وه لاعفلا لقعلا نا عم ٠ هدر يف ذاتسالا هركذ

 وا لعافلا لقعلا اماو ٠ انيس ئربا معز اك « داسفلاو نوكلل ةلباقلا ةداما يو رمتلا
 55 م ءىدابملاو ل وقعلا سعت وه يذلا ماعلا لوالا لقعلا وف قالطالا ىلع « لعاقلا »

 ذاتسالا هحرش يذلا انيس نبا لوف نع مزال لاكشالا
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 اههظن ينلا دئاصقلا نم هريغو يراصنالا هلقن ام ذاتسالا علاطي ملا مث ٠ رفكلا اهانعم سبلا
 اذهف ٠ (؟ ١ ةحفصلا مجار) هيلا ةقدنزلاو رفكلا ةبسنودشر نبا مذ يقسلدنالا ةارعش رذكموب

 يمالسالانيذلا 'ىدابم ىلع قيطنت الدشر نبا ءىدابم نأ ىلع ةدري' ال يخيرات يعمر ناهرب |

 ففختاو يدابملا كلت طلت ناالا مبلل «ذاتسالا هركذ ا افالخ ناك نيد "يا لعالو |

 سادنالا يف نولبسملا هتذمالت عاصي ناك ام نيدلا ىلع قبطني ال اا دا ناب ٌْ

 هناكم نم هب ىرد اذا كلذ نع ىغري ال ليللا فوسليفلا نا ىرن اننا ريغ ٠ هتافو دعب
 ناهربلاو ةفسافلا دي أت هي سيفنلاو سفنلا لذب و هتايح فرص هنال كلذ ٠ هيسدبالا
 000 17 كلذ ىفو اذبم ناك دقو ٠ هدنرات يف هتايح فرص ام راكنا نكس فكف
 ليلدلاو ٠ نيرلل امبات معلا ال معلا اعبات نيدلا لمي ناكهنا ي١٠نيدلا ىلع 3 لا ال يو

 لك نا امطن عطقن نحن » ىربكلا ةدعاقلا هذه « لاقملا لصف » هباتك يف هعضو كلذ ىلع
 فتروناق ىلع لي واتلا لبقي رهاظلا كللذ نأ عرشلا رهاظ هفلاخو ناهربلا هيلا ىءدا ام

 يففوسايفلاهمصن يذلا « ناهربلا » تالذ نم ءيش فذح زوي 0 يبرعلا لب مالا

 َليظابالا ةبزاحل لوقعلا احلوح ةفتلت مبارك سلدنالا ضزا

 ال0 ياا تاو و تامارتعا هيلع هوي ملك

 ٠ امان [غارف عوضوملا اذه نم غارفلل امهبطسإ بجي ناضارتعا هيلع هجوتي مالكلا اذهو

 نمزلا يف دشر نبا اورغتك دق ابقفلاو ةانعلا ناكاذا» هدافم اذه ( لوالا ضارتعالا )

 نامزلا اذه ين الجالا 5' ,ةفلاو غاطعلاف نيدلا قفاوي ال هيهذم ناب مداقنعال ياما

 هلو اجت لب موبلا ءاقفلاو هالعلا ٠ رفكي ال كلذإو ٠ داقئعالا اذهو لمعلا اذه يف مهن وئطخي
 قنعسيب نذف « هللا همحر يللازغلا مامالا ثتهذم نم لضفا هنأ نوريو هيهذع نودقتعيو

 ٠ ضارثعالا اذه

 ةطلسلا تناكاذاو ٠ ةلم لك يف ةفسافلاو نيدلا قافتا مرد نيذلا ةمدقم يف اننا

 رطقلا يف نيملسملا هش في رشلارهزالا معماجلا زيشربكآلا ذاتسالا انالومةحامسدي يفينلا ةيلاعلا
 ةناتسالا يفماعلا مالسالا يش ةدامس زبكالاذاتسالا انالومدي يف يلا ايلعلا ةطلسلاو يرصملا

 نخ يللازغلا بهذ ىلع لكضفم هنأو ةينيدلا لوصالافلاخيال دشر نبأ بهذم نا ناررقث

 <فراو ٠ رارقلا اذه ماما مارتحاب ينخننو نشا اذهبدعرب با قع هانزشن ام لك يف عجرأ

 ةيفاكمب ا ةةكدحا نموا رهزالا عماجلا خيش ربكالاذاتسالا انالوم ةحامس نم ةدحاو ةملك"
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 ١ وجم داوي

 |[ دودرلا باب
 كب ا ير و ري و رج و وي ع

  0١اب لك ريثعي هحامس ناك اذا انءاطنخمب نهج قرتمنو لاخلا يف بابلا اذه لذقن انك :
 اباوصو اقدح راثملا هرشن ٠ ىلا تاطلسلا باجيصال عوضخلا ائيلع جاو ىرن اننال كلذ

 لبق اماو٠ هلها ءارا فنالاتخال ىذوف ملاعلا راص الاو سانلا نيب 9 تعفا يفلا 01

 ريغ ايش مرت الو ءيشل عضخن الف لئاسملا هذه يف مكحلا عجرم ايلا ينلا ايلعلا ةطلسلا
 قيضارلا نأ ناسا ىماهرو او علا نراك عا 0 :.ةراهزلاو

 ةمالا: يف ايارلاو لوقلا تاحصا ناش رثشع نودلب ال .ةروك دملاةلخكل كاالاثع

 «يدايم نأ لاقي” نازوخي فيك ».:الخم ءارقلا ضعب لوف (.كانلا ضارتعالاوا)

 ٠ نيدلاو ةفسلفلا نيب قيفوتلاب يداني ناكهسفن وه هنا عم نيدلا لوصا فلاخم دشر نبا

 انما لاضتالا نم ةكملاو ةعب رشلا نيب اك, يف لاقللا لطف تاتك » بها يالاوغ |
 نيدلا فلات هيهمل» ناب لوقلاف ٠ معلاو نيدلا نيب مائولاو قافولا لوسر ناك يذلا وه

 « [فعب هضعب ضفاني لوق

 بلاوقنف بابسالا نم ًاًميش يفتقب اذه نع باوجلاو

 نكلو ةفسافلاو نيدلا نيب قيفوثلاب يداني 0 د فوسايفلا نا يف بيرال
 اذه يف.« لاقملا لصف:» هباتك يف هلوق ةصالخ كيلاو - ةديذج ةقيرط كلذ ذنب ل
 ( مدقلا# نيدلا ىلع 1 معلا دانيا وأتلا جوي هنا (الوا) : عوضوملا

 فراك هناف ييلازغلا مامالا اماو ٠ هلي وأت ب ع ناهربلاو لقملا هلبقي ال ءيش لكف

 ىف لاق 8 ةرباكملا ” يف عوفولا 1 رف ا اغاو ٠ هبحوي ال لب وأتلا « زيجيث »

 هةيعطق ةلداب » (ضاو اًروبظ ربظ ىته كلذو ةفسالفلا تفاهت هباتك نم ةسماخلا ةحفضلا
 هللا تارودقم يف نال هلوءوي ال وهف ةيعطق ةلداب هضقن عيطتسي ال لقعلا ناك اذا نكلو
 ةدحاو لكو ٠ نوبلاو قرفلا نم نيتدعاقلا نيتاه نيب ام ني الو - نكمم هش

 نيدلا 2 ٠ ]علا اهيلع ىنب" للقالا ٠ ٠ ميظع * داب انيلع موقي اهنم

 ىلع اهلك عرشلا ظافلا لمحت نا بجي سل » لوقي ناك هدشر نباةيا» هنا' ((يناث)

 رهاظلا هيف عرشلا دورو يف 5 - ليواتلاب اهرهاظ نم اهلك جرت نا الو اهرهاظ

 رهاوظلادورو يف بسسلاو - قيدصتلايف مهنار 5 نيابتو سانلا رظن فالئخا وه نطابلاو

 زد ادم 3  امهنيب عماجلا لي داتلا ىلع علا يف نيختارلا هيبنت وه هيف ةضراعتملا

 ملعب "نا نمي نسل هناو ابطاب 5 هاظ عرشال نا نورب اوناك مهنا مهنع لق: دق لوالا

 هللا يضر 0 :عيراخبلاىوز 5 لغم هريخت ىلع ردقيالو 4ب معلا لها نه سبيل نم نطابلاب



 هودرلا ب ”3 ١

 انيطقإم نيو ل هلوسرو هللا 0 نا نودي رتأ نوفرعب اع سانلا اوثدح لاق هنأ هنع

 اممةيقح عي نأ يغبنإ ال ءامشا عرشلا يف نأ نوري الث نم راصعالا نم رصعولخي ال هنا

 زوجيال عرشلا يف ارهاظ انبه نا انلوق نم كال ربظ دقف اذهررقث اذاو - سانلا عيمح |

 : ةعذبا ويف 00 دعب امف نآك ناو « رفك وهف ءىدابملا يق هلي وات ناك ناف ءهلي وأت
 ريغ لي واتو ٠رفك هرهاظ ىلع هايا مهلمحو هلي وأت ناهربلا لها ىلع ب رهاظ ضيا انهو |

 مالسلا هيلع لاف 0 ل ةعدب وأ مهقح قتك فر هاظ ٠ نع هحار 0 1 ناهربلا لها

 نال ره كنسيل تناك ذأ .ةبب 00 اف - ءامسلا يف هللا نا ةتربخا اذا ءادوسلا فيس

 قر الا قيدصتلا ممل عقي ال نيذلا سانلا نم فنصلا نا كلذ يف ببسلاو ٠ ناهربلا
 قيدصتلا عوقو رسعي هنوليختي ام ةيج نم 8 يذلا نرندص ال مهنا ينعا ليختلا لبق

 ناعالا هضرف "نم سانلانم 0 ام كلذاو - ليختم ءيش كا سل دوجو# 5 ْ

 دقن لب واتلا لها .نم.هل هاشفا ن 1 ١] ىلا يدوب .هنال رفك هقح يف ليواتلاف :رهاظلاب
 بتكيف الا تاليوأتلا تنشت 37 * 8 “5 يلا ىعادلاو رفكلا يللا 7
 "11101 لها م ره 'نمالا:ايبلا ل 0 كناكءاذا "ينال :نيعارللا
 حّرصب” فثرا بجو م هسفنب اًرهاظ نكي ديفيد لوقلارهاظ يف لاكشا عقو اذاو

 هلي وان لعب امو » لجو ع هلوق يف انه سي فقولا ناو ٠ هللا الا هلعي ال هباشتم هنا لاقي

 ىلاروههل ليبسال ينلا ةغماغلا رومالا نع لاءوسلاب باولا يئاي اذه لثج و «هللا الا
 أنهنم قفشاو اهلمجي نا: جاو ناسنالا ابلمح ينلا ةنامالا يهم هصلا لي واتلاو |هرهف
 يل رعلا هصنب لاقملا لصف هباتك نم دحاولا فرحلاب اصخلم ىبتنا « تادوجوملا عيبح

 -. .لمالا
 كتريتاه ىلع اذا ىنبم :نيدلاو ةفسافلا نيب دشر نبا هدي ري ناك يذلا قيفوتلاف

 ةطابلاب .لعت 0011 ١ هالو نطلب م نايسف نيدلا نا (قوالا ةماعدلا ) نيتماعالا
 رهاظلا ليوات بجي ( ةيناثلا ةماعدلاو ٠١) رهاظلاب الا عت ال نا بجي ةماعلاو ٠ رهاظلاو
 لاجرنا ىني الو - ىربكلا لوصالا يا ءىدابملا يف ناك ىت» الا لقعلا قفاوي ال يذلا

 نوكي و هعربش نع امهم جرؤنيدلا نا تالذ٠ لي وألتلا اذهو ةئيقلا هذه مهقورت ال نيدلا

 ةيلقعلا :هتاريغت لك يف هعبتيت نرا هيلعو معلا و 1 مسجب طبتم مسج لثم هلثم

 نا يداني يلازغلا مامالا ناك كالذاو ٠ ضارتفاو ًنونظ اهنم ناك ام ىتح ةيلدجلا هنالوتو

 نرم يف كلذك اهب كداقنعال اهلي وأ ات نوبجوتو لقعلا قوف اهنوبسحت بلا رومالا هذه



 0000 نير 0و

 رو دال 00 لاس ا 5 - يف 1 ا ابلعجي 2 لرأا لاو تانكملا
 روطاو« مدنع يواسلا سودرفلا » ةنْطا دوحوو « ىراصنلا دنع ميحبلا » ةيئامسحا رانلا

 نا لعتا عوضوملا اذه يف يمازغلا مامالا هلاق ام كيلو «٠ تعكلا يف نعانلا هي فو اه رئاسلو
 ٠ ءايسلاو ضرالا نيب ام نييلملا ءاديمو لي و'اتلا ءادبم نيب

 هفرحجب هتصالخ ام 63984 :ةحفصلا يف ةفسالفلا تفاهت هباتك يف يلازغلا مامالا لاق
 ةينايسأ ا رانلا دوحوو نادبالا ىلا حورلا درو داس>الا ثعب نا ةنسالفلا لوقي » دحاولا

 باوث يهغتل قلما ماوعل تب رض" ةلثما سانلا هب دعثو ام رئاسو نيعلا روأاو ةنملا دوجوو
 هناف « ةفاك نيلسملا داقتعال فلاغم اذهو نيينارسلا نم ةيتر ىلعا امه نييناحور باقعو

 ةينامسجلا مال آلاو ةنجلا يف ةيئارسجلا تازإلا راكئاوداسجالا رشح راكلا » عرشلا فلاخي ام
 نيت داعسلا نيب عمجا ققن نم مناملا 6 ن ارقلا تفصو اك ”ناثو ةنح دوحو راكناو رانلا 5

 أهريغ ينن ىلع لدي ال ةفي د رشلا رومالا كلت دوجوو ٠ ةواقشلا اذكو ٠ ةيناسملاوةناحو)ا

 ىلع هب قيدصتلا بجيف نكمت وهو رومالا لكا دوعوملا» لكأ نيرمالا نيب عملا لب
 ةراعجدالا ف برع هلا ا ىلع 5 وأث ||] 3 كيما ثعلا ف ةدراولا طافأ االاو ٠ 0 و ا

 الف لب واتلا لمتجيال امام غاب لاوحالا تالت ليصفتو رانلاو ةنللا فصو يف درو ام نكلو

 سا دقتي :ام كلذو قلما ةحاصا قملا ضيقت لييختب 3 اتلا يلع مالكلا لمح الا تبي

 ير ا سخيف ىلاعتهللا ةردق ف لايم نشل ةيالا وو 7 دعوأامو ٠ ةوبنلا بصغم هئع

 قاوذلا ١ لوك يرتتأ.: «:هيق 7 وه كيسذلا هاوخ ىلع لب مالكلا رهاظ ىلع

 م تناك هناف ٠ باوصلا ة ةياؤ ف اذو يلازغل ١ مامالا لوق نا ىف الو

 0 بير الف ) ىراصنلاو دوبيلاو نيسملا ) نييلملا نك تدور اللاو ىلاعت |

 ةقسؤلفلا لوق امأ ٠ ”لجو ع يرابلا نم اهتودح نتردتشل هل يلا ثانكملا نه زومالا
 . - #2 0 يل

 ضيقت ليي » ةباثج نايدالا لك لعجي لوقف اب ونعم الي وات رومالا كلت لي و أت بوجون

 اوهزنتواوس دقن ةلزاملا بتكلاو ةايبنالاو هناعس هللاو ٠ يلازغلا لاق اك « قليلا ةولصمل قحلا

 نوةلكتملاكلذب جحي اكعادخلاو شغلا نه برض ةباثع نوكي كلذ نال ٠. نانلا اذه نع.
 لع الا ازعاو كل وأتلا مهئابا بيس اذهو ٠ ةفسالفلا مهءوصخ نويتوهاللاو

 هاوكو أنعم

 «قالطالاهجو لطاباك اهمها وه'لب“«ةفشلفلا يف عضاوملا "ها نم عضوم ىلا لصن انهو
 وا” [ليشم ناك قارس ثلا تحي. تيعذلا“» ىراقلا نم الاس. مق عقوتل مدقل امدعب اننا كلذ



 ندرفر
 5 رسب سيي عبي رحب رحيما

 دودرلا باب

 دشرنبا عم دقتعن له ٠ دقتعن اذاجو اذا عنصن اذام» :اذه وهو ٠ [ليئارسا وا يهم

 ١ ليصفت » نال بتكلا يف درو اب داقتءالا بوجوب يملازغلا 2 ما يونعملا لي وأتلا بوجوب ظ

 قبطن فيكو ٠ ريبكلا مامالا اذه لاق اك « لي وأتلا لمتجي ال امام غلب لاوحالا كلت
 اذه يف لعلا ساسا وه يذلا يعضولا وا يعيبطلا لعلا»و ثاهربلاو لقعلا يلع كلذ لك
 بيجي ناك اب كلذ ىلع بواجت ال نو ٠ !دج لهس اندنع كلذ نع باوجلاو - « نامزلا
 فرعيال نامزلا اذهيف لقعلا ناذ: لق لئاسملا هذه 5 نملا بحب ال هنأب دشر ب هبا

 اما هلتفو هقنخ نأآك وأو ٠ هلثتو هقدخ ةباثع كلذ نا هل عضو ىتمو ٠ هنمل اًدح ْ

 ا00 للا ناط 3 نكلو ٠ هوجولا ضعب نم اريشي بطخلا ناكل ةرم لك يف اعاد. اقتحم
 ضرالا لزلزت رذئنيحو ١اي وق ناك ايهم افس هفسنيف همام عوضوملا زجاملا ىلعاتايحا بلغتي

 باولا اذهب كلذ ىلع بين امناو٠ ؟يدابم موقنو ةىدابم طقستو اهلاقثا جرختو اهلازاز

 0 ١
 ةب رجتلاو ةدهاشملا ىلع ةينبم هدءاوف نال « لقعلا » ةرئاد يف عضو نا بحي لعلانا

 ميلستلا ىلع ةينبم ةدعاوق نال « بلقلا » ةرئاد يف عض ؛” نا يف نيدا انماو ٠ ناحتمالاو

 000 ا ال8 را لاقث نازوحي سلو: افوصا يف صخ ريغ نم بءكلا يف درو اب
 لك و ءيش انا تحلا ديرب معلا نال هئطلسا مداهو معلا يف ةعدب « باف »و « لقع »

 دوجو ضرتفي ملعلا نا كلذ لاثم ٠ نايحالا ضعب يف هر نيالا ةسفن معلا ناف ٠ لصا
 ضرئفي وهو (ريثالا, مويلا هنومسب ام وهو ) نوكلا دوجو ليلعتا اهنم ملاعلا نوك يتلا ةداملا
 ةظقيلا يف ناسنالا لاعفا ضعب نه اهب الا لاعب” ال ام ليلعتل ًاضارتفا سفنلا دوجو ضيا

 لئاسملا كيس ىتح ضارتفا ىلع هدعاوق ينيب مويلا ىلا لازي ال هسفن معلا ناك اذاف ٠ مونلاو

 ٠ اهيلعهنم ليلدلا مايق مدعل « ةيبلقلا رومالا » راكنا هل زوحي فيكف اهسفن ةيعيبطلاو ةيلعلا
 «ةياقعنيهارب » لقعلل نا اك « ةيبلق نيهارب » امل « ةيبلقلارومالا» هذه ناف كلذ ادعامو |

 ةمئاق ةلقتسم اهنا فرعتو « انا » لوقن يبف يئاذلا اهدوجوب سفن لك ر وعش كللذ لاثم

 يفو رخن ا ملاع ىلا ثاسنالا عوزنو حالصلاو ةليضفلاو ريا ةذلب بلقلا روعشو ٠ اهتاذب

 ناسنالا نادجو نع ال ةداعلاو ةيب رْثلا نع ةئشان اهبسحيو لقعلا اهيلع مكبتي ينلارومالا
 هبىلوالاف ٠ هراكنا ديءوي اذاعو لقعلا اهركتي* ةع ياب « ةيبلقلا نيداربلا » هلمف ٠ هسفن

 نا بجيال هنكلو !ًدح هل عضنال اننال ثحبيلذابيف ثحبلا ءاش اذاو ٠ اهضراعي الو اهكرتي نا
 نرد كرحتي نا يف قلطم رح هنال ءاش اذا اهركتيلف لب ٠ اهاهجي هنوكل اهراكناب عطقي



 او 0 بأب

 اع سب صب رجب سبر جير جب نس نجي نجي نجي لج نحب جب عب ميج نحب لي رعب لهي جي نحب لجيل جي جي جب نحب نجيح نحب وجب لج جي عي لج لع لعب لجب نجي رجب رجب لج سحب لهب لهب رج جب عب رخ نحب رجب رج حبحب جي رج لحب لعب رهيب رعب جي نجي مب نجي لج جبره حب عب حب حبحب

 ء«يدايم ىلع تراؤودعلا 1 هعب رد هذه همر ١رد> ذخشي ْن ازوي ل نكلو ةاشي اك" هترئا دا

 اكنف قيطني الف - اقلا ناهريل اا معلا ناهرب ناف ٠ كك ؟دامم ىلع ء اهقيبطت باجيا و هريغ

 نع فادخت دحاولا ةفيظو نال رخاالا قي رظ نم ايهدحا تايثال ليبس الو ٠ كاذ ىلع
 تود امام مالسإ تنجح ىلا انج ضرالا 500 5 كف نأ بجي كلذلو ٠ لا ةفيظو

 :: ةدكلملا ةناسالا هدم ىروتشو عفان اهالكذا٠ رخآآلا ىلع اههدحاوطسي نا

 باقلا » نال ٠. ىلقلا هتل او“ نيدلا » يف هلوقن لقعلا هتأ أو « ملعلا » يف هاناق امو

 لعل ع ذطعضتن ةّهص لقعلا هب حيصي لقعلاوأ ملعلا ىلع طغضلا 1 رطخي ام لوا نيدلاوا

 0 يه الا[ ايقيقح هربععا الو ءيشناب أب دقتعا 5 ينناف 2 شو ينءد هده شو مئاعدلا

 وا باقلاو 6 ةدحاو ة هجمت ىلا ىداو ةيمأسو ةيباحيا ب رع 20 4 هب ر>و ىئيعب

 هيل“ هدانش ارك او هتادعاىذدعا نه هرارف ةفاحلا ةيداملا ةدعاقلا هذه نم رفني نيدلا

 .ءاوسلا ىلع نايدالا لك مده ةدعاقلا هده

 سعشلاكر هاظ كشر كا فوديفلا انذايسا باوج نيبو اذو انباوج نإب قرفلاف

 اهنم دحأو لكل لعءجي ذا 8 نيذلا ةفاكو ملعلا ةمأك نوض اذه انباوح ناف ٠ نايعلل

 دياول ايبا باوج اماو٠رخ الل اقام 0 نأنود ةاشي اك هب رجب اهيف كرت ةرئاد

 اذه ناك اذاو . ب 3 هرمسفا و ءةاشر 01 هلووي ملعال ا نر نيدلا لوجي هنأف

 هذه كاف نيدلاو ةنمافلا نإ 1 | ل ةوءدلاب هاياز ء ةإح يف زاتما لق فوسلتفلا

 يح را 0 1 ةدع نه طخ اهنا اندنعو ٠ 0 تايسازك ند تناك ةوعدلا

 اهتةفاوم لك وعدي هلأ نود اهسردتو ةدسلفلا سردلب ىف ا له الا ملعملا الو 2

 ةبكفت .ليركلو اهب ”دتعي ال وهو اهستردي و اهسردي هناب حّرصو اهقيبطتو نيدلا
 يذلا داهطضالا نم . 6-2 عقل ه4يسفن 0 اهديسو ايدين ل ناو لوقعلل

 2 ا ؛دلا لوح مار هزنال يذلا ءالع رظن يف هنماأ ع قوما يذلاو هباصا

 «٠ هيما

 يناثلا ذائسالا در ىلا انقوسي ريخالا لوقلا اذهو ٠ لوالا باوملا يف هلوقن ام اذه

 . طابترال أو ةقالعلا نم اهنيب ا هيلع ةعماجلا باوجو



 ا 3 ١ ا
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 رشدن هضارغا لك ىلع ءىراقلا علطي“ اصرؤلت يناثلا ذاعسإلا در نضفلل نا ليق )

 يناثلا بايلا ردص 2 اند كعب درلا اذو يق هياء ذاعسالا ور يذلا يبدالا ةعماجلا 07 0

 نرماثلا زل يف اهرشن دعب ةعماللا ناف : لوالا "درلا يف هيلع در يذلا ينسافلا اهلاقم

 :يلاتلا لاقملا دارطتسالا ليبس ىلع ضرع تلاق هتفسافو دشر نبا ة ةمهجحرت نع ةترشن ام

 هو محل دب ال ةلباقم ارح انوو» 2 مالسالاو ةينارصنلا يف دابطخالا 00

 مهتناهاو مريفكتو ءالعلا دابطضا ثيح نم يمالسالانيدلاو يييسملا نيدلا نيب يف ةلباقملا

 0 ناك ”يا : وهو ةلاؤرس يضتقت ةلب اذا نيدلا ديلا ة نرع (ءافد مهلتقو

 يالسالا نيدلا ما يسملا نيدلا : ءالعلاو ملعلاب 0 هذ مف مصعت لقاو اكاست

 نال ٠ يالسالا نيدلا نم اتعاست رثكأ ناك ييسمملا نيدلا نا ىري نم مهنف

 عمو لماحتلاو واغلاو فرطتلا ىبتنم يف .ةلاوقا بيف اولاق ١ نامكو ةيارصتلا ءالع نحكم

 نرم ًاًثيش ركني مل هناف ةناهالا كلت لك نيها يذلا دشر نبا اما ٠ يش مرضي مل كلذ

 مهتمايف تماقف هاوس ةفسلف حرشو تانئاكلا يف هلقعب رظن هنكلو مدقت !؟نيدلا لوصا

 وسورو ورديدو ريتلوف هلاق !مراثعم رشع ىمالسالا بهذملا يف لاق وأ هب كيك 0

 . يضيسملا بهذملا 2 نائرو |

 ند امان رثكأ ناك ى ماسالا نيذلا نا نب مهطوقب نورخ 0 دريف»
2 

 مال ةاي يا ديق يف مهد نوقر 2 نع يءالسالانيدلا خيرات يف متبار له مك كاف. 2
001 

1 

 1 بايسا ةدعأ كالذو ٠ اك ٠ اينابسايف نستفتلا ناويد ف ىرج اك هوركنا 7 او ا

 كا

 ار ملك نا اناثو 0 هم ردا انئدامم معه ةالحات ١ اةسوفن ف هيح عايطناو ملعلا انفاوحا

م
 

 0 انناف كاللذلو ماركا نيش 4يف ءاذالا اذه مراح نو ٠ انا خا نوكي | دهلم يف لخدي
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 هيفتنو هرثكتف ٠ هادعتتال اًدح ٌةءاسالل لعجي انناف اندئاقع ضعب هراكتال هلهانأسا
 سام جر جم حبوج

 ٠هءاخا مرت اننال هءامد كفسن ال انكلو٠ هتك عنفو
 11 روس و حج م و
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 17 دودرأأ باب

 000 ا ا ما ا ا يي ا يم ا ا يا ا ا ا م م ا ا م ا ا ا م ا ااا ا 0007

 عم ما طقف بيرقلا عم ععاستلا ثوكي نأ بجي لد : مهوقب نولوالا مبيلع ”دريف»

 ١ نيلبملا بوعش نوب تماق يتلا نّفلاو بورملا نوركذت الا مث ٠ اعم بي رغلاو بيرقلا

 اوع-أ نأ زوجي لهف٠ مهتملكة قرفو مهتما تفعضاف ةينيدلا تاداقتعالا بيسب مهماكحو
 بعشل بعش ةبراعحم كلذك اوه الو ةيناسنالل ةب راح هماقءاو دحاو صخش ةب راحت

 .ةةال

 «رخادجو نم ةلاسملا هذه ىلا رظنن ادكجاو نيلوقلا نيذه نيب لصفن الف نحن اما»

 عرشلا مكحمب ةينيدلا ةطلسلاب ةنورقم مالسالا يف ةيندملا ةطلسلا نا ىرن اننا تالذو

 هي نوكي عتاستلا ناف كلذ ىلع ءانبو ٠ اعم ةفيلخو كاحوه ماعلا كاملا نال
 نيب تلصف دق ةيحيسلا ةنايدلا ناف٠ ةيحيمملا ةقيرطلا يف هنه بعصأ ةقي رطلا هذه

 ةككب كلذو يقيقملا ثردقتلاو ةيقيقملا ةراضحلا ليبس ملاعلل دهم اميدب الصف نيتطاسلا
 يف ةيندملا ةطلسلا ناف كلذ ىلع اني و « هلل هلل امو رصيقل رصيقل ام اوطعا » شو ةدحاو

 لجا نوم دارنالا ةيرح ىلع طغفلل الام ةينيدلا ةطلسال تكرت اذا ةقيرطلا هذه
 ةيانج ينحت اهناف ةئي ربلا مهئامدب ضرالا ىتسو مهلتق نع الضف ةيصوصخلا مهتاداقتعا

 كارت يف ام رثكحا مماسنلا نم ةقيرطلا هذه يف نوكب ال كلذ ىلعو ٠ ةيناسنالا ىلع ةلئاه

 مظعا صقن ال هنال ٠ اهتقيقش صقن نم فخا صقنلا اذه ناكولو صقن اهنم ادب اذا

 ماتا ىلع رداقتلا صن نم

 ىلع "نلفت. هن آلا ىلإ انكم دق ةنملقلاو علا نا وهو :رخ ا رايثعا كالانهو»

 امهنكلو ٠ ثيدحلا نقلا رثاو عنباو اب هروا ةبرت يف اهسرغ ام كلذلو يحنيسملا دابطضالا
 تناكةينارصنلا نا ىلع يعقاو ليلد كلذ يفو يمالسالا داهطضالا ىلع بلغتلا نم انكتب مل

 « ةنسلفلا عم 555

 نيث الثو سمح اهيلع ذاعسالا در بِجوأ يذلا لاقملا 5 ةعماجلا هتلاق ام 0 اذو

 كدا ) ىلوالا ( مالكلل م 7 ظح الن درلا اذه صيخلت ليقو ٠ ةوفص

 ند ىمالسالا نيدلاو ا نيدلا نيب فق ةلباقملا هله ثأاثلا رطساا ف تاق ةعماملا

 ا يوم - « نيدلا ديلاقت 2 نع ان مهلتقو مهتناها و 06 و العلا دابطضا ثدح

 ءىدابملا نا ملعت اهنال نيدلا نع عافد م ءامعاو دهطضا نييحيسملاو نوما نا كلذب ينعنال

 عقو يذلا دابطضالا ةعحو نم ارب مالسالاو ةيئارصنلا يف ةبئاش لك نع ةهزنملا ةينيدلا



 دودرأا أب 0

 ةطقنلا هلهو ٠ هسفن نيدلا ىلع ال ةينيدلا ديلاقتلا ىلع ةعفاو كلذ ةعبت او . ءالعلا ىلع ا

 اهنوركذي ءاهزنلاو ءالضفلا نافدصقلا وئيس اهركنا اذا ثلا يف ةيساسا ةطقن ضيا يف ينلا ظ

 تارابعلا هذه ةعماجلا مالك نم لمه ذانسالا نا ( ةيناثلاو ) اهيلعوا ةعماجلل مهكح دبع

 فت”رويطاخي نيا مانعا 0ع هلو شنو ٠ هدر هم لقَم 2 مالكلا كالذ هصيخلت كك ةيغملا ْ

 مهنال ةايللا ديق كي مهو نوفرحي ءالع يمالسالا نيدلا يف تيار له مكنأ » نييحيسملا
 1 0170117: 121521755512012 175211739: 777- 113627777737512 277947 جو بوك حس

 اهنم ٠ بابسا ةدعل كلذو ٠ الك“ اينابسا يف شتفتلا ناويد يف ىرج اي هوركنا ام اوركنا |
 00 00 ا سسسمم ٌ

 نه لك كا ايناثو . ةينيدلا انئدا.م عم هذخان أ:سوفن يف 4.> عايطناو مكعلا اتءارخحا الوا ْ

 ان أسااذا انناف كلذلو ماراحا دشا هيفءاخالا اذه مراح نحو انأ ا انيهذم يلخدي 0
 1 ال7757 7اس تاو جس < تت عج جوس نو دو جدع: مةفوع ةجتس 12 دمو هدرج جس صو ويصر 2373 عميق جو + ٠ يوجب ص ووو دس جب هويتي م عك + هي وهوا ا

 عتنو هيفنو هرثكتف ٠ هادعتل ال ادح ةءاسالل لمجن انف اندئاقع ضعب هراكنال هيلا
 «هءاخبإ مرتحت انثال:هءامذ كفدت ال انكلو ٠ هتك

 كي مل ةعماجلا نا ىلع ةجح عطفا وه هصيخلت نم ذاتسالا هفذح يذلا لوقلا اذهف

 ةملاع يو هتلاق دقف ٠ ناك بناج يا يف ىلا عابتاو فاصنالا الا هتبنك ام يف اهضرغ
 1-0 قالا عابا 115 نيدلا لاجو اضوصخو نيييملا ائارق نم ني ريدك ةونم هلا ظ

 وأ يضر ابمهي الو ناك 5 مال ةمول قحلا يف ىشخت ال اهنا ىلع ليلدلاو ٠ ىلواو اهدنع

 لوقلا تالذيف ءاجدقف ٠اضياام> هارتاملاعابتا هضعب يفن آلا اهغوجر ناك يناجي انه سفغ

 منيملسملا نا ذاتسالا نظ امك ةيحيسما ال ةيمالسالا ديلاقتلل عئاستلا ليلكا يلمعي* يذلا

 فرتعت' اننا نآلا اما ٠ ةق.لتلاو ملعلاب لاغتشالا يلع هل اباقع مهئافع نم دحا مد اوكفسي
 دابطضا« دشر نبا » هباثك يف ركذي نانر فوسايفلا انيأر اننال هجولا اذه نم انءاطخي
 يفةفسالفلا ةمجابمركذي و ( ”؟ىلا ؟ةةحفصلا نم ) تاحنص ةدع يف مالسالا يف ةفدلفلا
 ةكامم الو راذنا ريغ نمر ةطرشلا لاجر اهب يردي نا لبق اهفارحال سادنالا يف مىلزانم
 ٠ روجلاب كالعلا جزو تيقاوملاو باسللا تتتك كالا ةيفسلفلاو ةيلعلا بيكلا قارحاو
 لوقي 5" ةحفصلا يفو٠ ةفسافلاو ملعلاب لاذتشالا نم عانشمالاب ةرداصلاماوالا مبتفلاخل

 ٠ يل شالا بيبحنباب اولعف اكمل اعلا نولتقي اوناكف نوسلاب نوفتكي اًنايحا اونوكي مهنا

 لدنارمالا اذه نآلا انركذ دقو ٠ هاخالا مارتحا نع قباسلا انلوق نم يش ىنتني كلذب و
 انككلو ايه هركذن اه قيناتلاو ءاضزتسالا اًقبا دضقن ال اننا: اًيحيسم وا ناك السم ئزاقلا
 ذائسالا هلاق ام ماقملا اذه يف لوقنو ناكبناج يايفو ناك ينيك حوطسلا ىلع قحلاب يدان
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 "١ دودرلا باب
 ا ا ا ا ا ب عل

 بتكي ناك هنال هنودبطضي اوناكن يذلا تينيحيسللا ( لسرلا خيرات هباتك ) يف نانر
 نابجو دصقلا اذهل ناسنالا كنك قفل ةقيقحل ا ريرقتل الا نك ال » دقثعي امك خيراتلا

 الاو ٠ اهيف سانال ءارفق ضرال بتكيهنا ربتعي نالب ءيش يف لهاستيالو ءيشب "بع ال
 »ب ةسدقملا ملقلا ةعاندلو ةقيقحال ةناها هنم لهاست لكف

 (( ينانلا ذاتسالا در 0 ُِق عرشل نيتظحالملا نيتاع دعب و

 هس دابطضالا » نع قنا روشنملا لاقملا ًالؤا ذاتسالا صاخ يناثلا ذاتسالا در

 يليصفت باوجو يلامحا باوج ٠ نيباوح كلذ ىلع بواجي هنا لاق 6 » مالسالاو ةينارصنلا

 فراك نا » لوالا ٠ نيلوق هيف لاق دقف يلامحالا باوجلا اما - يلابجالا باوجلا

 ديقلا قلطا دق ن ارقلاف ةدحاو ةلك' ( ةيندملاو ةينيدلا ) نيتطلسلا نيب لصف دق ليبنالا

 وإم ىف نيذلا قرماكا هل 05 رقبلا ةروس يف لاق ٠ نيتريك نيعملك يار لك 1

 اهلماصفنا ال ىقثول ا ةورعلاب كسا دقف هللاب نمي و توغاطلاب رفكي نف ”يفلا نم دشرلا
 لردو نم وبل هاش ن مكبر نم قحلا لقو » تكل ةروس يف لأقو « أ عيمصس هللا

 « رزكحإف ءاش

  نيلسملا دنع مويلا عقاولا دامطضالا نيا هباوج يف ةعماجلا لءاساف يناثلا اماو »
 تي وزج نم نييهسملا سرادف يف نيئم نيملسملا مولعلا ةبلط نم دعت نا ةعماجلا نكمي

 دا | ينك لهف : تي وزطلا:سرانم اضوصخ ةينيد صرادم' قو نكون
 تفي هنالد دي طضاراكلاو نا عش ” لهف» ةيهالسا ةينيد. ةسرده يف :ايحيسما دحاو انلآط

 « نورسم سوسق اهريدي ةيحجس# ةسردم ىلا ةدلوب

 اهدحو ةفسلفلاو ملعلا ىلا ةب.ذلاب عاستلا رابتعاب دودحم يمالك عوضوم نا الو »

 لكمعزتو فولالاب اهداح ا دعت ناتفئاط هدالب كيس دجوي نا ةعءاجلا بحاصا ”تركذل
 لصا ىتح هلوصأ يره لصا ىلع قبطني ال ام دقتعت شو مالسالا يلا ةيسن اه نا امهم

 غايقذ عمجأو ٠ ةرورضلاب هنم ةمولعملا هضورف نم ضرفب لوقت الو لواطا نع هيزاتلاو ديحوتلا

 طل حابي الو اه دارفا حنابذ لكدوت ال ةقدانزلاو نيدترما ليبق نم امهنا ىلع ةمالا
 ال لاق نم ءاملعلا نمو مهنم بات نم ةبوت لوبق يف اوفلتخا امناو تاهلسملا نم اوجوزتي

 ةئامعست ىلع ديزي ام مهيلع ىغ»و هيما راوجب نوثئاع كلذ ع 2 ٠ هتبوت لبقت

 « ةوقلا جوا ُثِيس مالسالاونيملسملاناطلس تحن اوناك دقو ةنس



 دودرلا باب - 8

 ماسقا ةثالث ىلا همسقف يليصفتلا باوجلا ىلا ذاتسالا لقتنا مث - ٍيصفتلا باوجلا
 لها عم نيملسملا لهاست ( يناثلاو)١٠ داقتعالا لجال نيملسملا نيب لاتقلا يفأ (لوالا):

 اهنا تايثال هلوصاو ىف ا ,دلا ةعيبط رابظا ( ثلاثلاو ٠١ ةلم لك نم رظنلاو ملعلا

 م مق لك عسا اذعلو ٠ ةيذملاو لولا علل 3

 مل » ةذبنلا هذه ردص يف ذاتسالا لاق - داقئعالا لجال نيلبسملا نيب لاتقلا يف
 ةرعاشال!و(فلسلا ةديقعب نا 126 نويلشلا نيب 5 لاتقب 00 خخ راث يف عع

 عنو 5 جراولغا بورك فرعت” بؤر مع“ معز 0 ةء نيب نيابتاا ةدش عم ةلزتعملاو
 7 الا اهتلعشا | غاو دئاقعلا ف ناللحلا اهريثم نحي 5 5 هذهو 0 ةطمار ةلا ن

 نكت نأ هبشن ةريخالا ةنمزالا يف بورح تعقو دقو .ةمالا كح ةقي رط يف 0 ْ

 ثحابل ىنستي نكلو نييياهولاو ةينائعلا ةموكلساو ناريا ةلود نيب عقو ام يو ةديقعلا لجال
 اا 0 ىلا ةلحاذلا ,نورطا امأ ى ةيشاس اي ورح تناك اهنا فرعي نارظن 1

 00000 0 نبل ةملكلابفرفو ةمالا تقعضاو سابعلا يب يف ةفالطلا ارق
 مهيلءلخد امنا مهوقعو مهم“ ف نيملسم ا ىلع لخد ء او - مث ماوهأ داسفو 0

 نيذلاةسرطغلاو يقع ل رها دي راو « ةلهجلا » لوقأ٠. مهتموكح ىلع ةلهجلا ءاليقسأ بيس
 « مهبوأق نم نكت هدئاقعل نكي ملو مالسالا مهبذهم ل

 انتءاملاو ةعماجلا هب تءاج يذلا سمالا اذه نا ىلع ٠ مه ضرعن ماكحللو انت ام »

 اهضعب ةيهسملا فئاوطلا بورح .نماحل اندروال الاو .ةزماب عوضوملا نع جراخ هيف مالكلا ىلا

 ام اهرك ذا له ٠ ةنسلا هذه ةيقب ةعماطلا ءازجا قرغتسي ام اهريغ عم اهب ورحو ضعب عم

 ةرصايقلا دهع ىلع كيلوث اكلاو سك ذوثرالا نيب ءامدلا كفس-نم ةينيطنطسقلا يف عقي نآك
 مهناوخبا. ءامد كيلوثاكلا اهيف كفس ينلا ريلهتنس يملترب ةثداحب اهركذا له 7 نيينامورلا
 ركذا اذا + ًالافطاو ًالاجرو ءاسن مهولتقو ةرغ ل مهت ويب يف موذخاو تناتستوربلا

 «ةنافرالا نسابآ اذ هوعا تلا عئافواا هذه لاغما ندم ةعماجلا

 0 ىلا ذاتسالا لقتنا مث  ةلم لك نم راذنلاو ملعلا لها عم نيملسملا لهاشت :

 نيللا ال نيب وروالا 0 ىلع لدفلا اذه يف ةبتكب ام يف تمتعي هنا لاقو يفاثلا |

 2 : هصن ام 0 ْ

 نلتسملا نا :» : ناكريمالا نم ةفسالفلا رايكو نيخَر 1 دحا ربارد رتنسملا لاق
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 | دودرلا باب 3

 رهو نيب روطسنلا ىراصتلا نم ما لها ةمماعم يف اورصتقي مل ءافلطا نمز يف نيلوالا
 ىلا موقرو ٠ ماسجلا لامعالا رم اًريثك ميلا اوضتوف لب ٠مارحالا درجت ىلع دوهيلا
 «هينسمانح ةبقارم تحت سرادملا عوج عضو 0 نوراه نا تح ةلودلا يف يصانملا

 سرادملا ةرادا تناك » :رخا عضوم غي لاقو )١( (ريهشلا هي وسام نبا انحوي وه )

 «ةيدقلا قرشلازاث: » باب يف ةثلاثلا ةنسلا نم عساتلا ءرللا يف « ةءمالا » ترشن )١(

 روكي ربشال يوضنرفلا ملاعلا هديا اي اهيف "ترك ذ « ندقلا ةقاح اي روس» اهناونع ةلاقم

 فنرا هتصالخو « هسي ودالاو نويقينيفلا » هناونع ماعلا اذه يف ردص هل باتك يف رارب
 مهتيلهاج يف نانويلاناصرق نال نانويلاو يدقلا ندقلا نب ةيقيقللا ةلصولا اوناكنييقينيفلا
 ليبخرالاد الب ىلا مموذخاي و سلبارطو ليبجو اديصو روص *ىطاوش نم مهنوفطخي اوناك
 ةضملا <نأكف ٠ ةيقينيفلا نوئنلا نيينانويلا نولعي ىرسالا ءالذه ناك كالانهو ةيئانويلا

 ذاتسالا هركّذ ام ةبسانع و ٠ ىلوأ ةقلح يش هذه ٠ قينيف لصا نم نانويلا ندتو ةيئانويلا
 ةعماجلا ةتركو ام لقتن لعلاب لافتشالا يف دوبيلاو ةرطاسنلا ىلع دادغب يف ءافلخلا داّمعا نع
 ٠ : هصن اذهو ةيئانلا ةقالا نع ةروكذملا ةلاقملا يف

 اساسا تناكو ينانولا ندقلاب دقلا ندعلا تطبر ينلا ةيقينيفلا ةقاحلا انركذ ذاو »
 نايبلا كيلاو .اضيا اذ ةقلح اي روس تناك ىرخا ةيندم ابعم ركذن انناف هل

 ةينيدلاتانحاشملاو تاماسقنال ارث | ىلع ينامورلاو ينانويلا ندتلا يف ءانفلا سوس بد امل »

 برعلا ةلود يو ملاعلا بابش ديدجتل ةديدخ ةلود ملاعلا يف تءاف هلها نيب تماق يلا

 مورو ةينيطنطسقلا مور ناكو٠ ةيازالا ديلا هريدت يذلا يلزالا ماظنال اقبط ناك اهءايقف

 لئاوا يفف ' هب ب رشلاو ةيحالا يسملا ينعيبط ناشب ديدش عازن يف نامزالا كلل: يف همور

 ب 0 جيسملا 3 ةعيبط نا يف هيار ةينيطنطسقلا كريرطب سوي روطس ربظا سماخلا نرقلا

 بج لب «هلالا ٌةدلاو» يع ءارذعلا ةيعسأ زوجي ال كلذلو ةيهلالا هتعيبط نع ةلدفنم

 00 همور فقساو يردتكسالا كريرطبلا كلذ يف هضراغف « عوسي ةدلاو » ىعدت*

 رينكحت ررقو سفا مي عتجا 5 ٠ هحرش لوطي امن ةينيدلا ضارغالا ريغ ةيصوصخ

 نرمءاوناك مهنال قرشلاو اي روس ةففاسا عمجملا اذه رضحي نا ريغ نم هلزعو سوي روطسأ

 الو « مهتملك عافترا نم نوشخي يردبكسالا كَربرطلا رانا ناكو ٠ ٠ نوي وطول در

 حارو ايكاسأ ءاحملا يف | يروسلا هبزح قرفت اب روس هنطو ىلا يفند سوي روطس لزع'



 قدرا 3 لوف
 ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل عر رحل 7-3-0 صحن همي دس سرح رجس ع دس

 ٠ ىرخا ةرات دوبهيلا ىلاو ةرات نيب الا ءافللظا ن نمكلا 2! ةَعسَو ا الا لبن عم ةضوفم
 رظني نكي مل لب هيف دلو يذلا نيدلا ىلا الو ملاعلا ل علا دلبلا ىلا رظنب نكي مل
 ءاكملا نا » : نوماملا ربكآلا ىسابعلا ةتيلخعا لاق ٠ ةفرعملاو ملعلا نم هتناكم ىلا الا
 ةقلسانلا سفنلا لئاضف لبن ىلا ميتبانع اوفرص مهنال هدابع نم 00 هقل نم هلأ ةوفص
 5 ملاعلا طقسأ مالواو هئيناوق وعضاو مو ملاعلا ءاض م ةعيبطلا سند نع ماوقب اوعفتراو

 دوهيلاوبئابظا نم شيجب اوذحز برغلا نا » :رخآ 3 فِ لاقو ٠ « ةيربربلاو لهجلا
 عرمساب هدودح ىلع اونا ام ةفسلفلاو ملعلا 1 ٠ اوحتنق نيب روطسالانم مهدالوا يل درمو
 كولملاو ةافلظا سساامركذ ىلا 1 يف تساو ٠ « نيينامورلا 0 نود ىلع اون اونا!

 جراخاذه نال ال باكل ىلا بتكلا نم اودشح امو دصارملا نم اوماقاو سرادملا نم
 6 لا ات نع

 ءاكملا نم رهتشا نم ركذا »  ءافلادنع اوظح نيذلا ىرادنلا ءاماعلا نم ةفئاط
 اقوسايف ناك رودنملا بيبط ي ارز امل بدا عوشبت نبأ سيرو ءافاطا دنع ةوظحلاب

 رودنملا هيلع قفشاف ىبتشت ال زوجم ةجوز هل تناك هنال روصنملا دنع هتلزنم تلعا ريك 0 5 اهيأ 5 - .٠ ٠ ٠

 ينجوز ريغ جوزتا ناب ُْك حمي الل ىئنيد نأ : لاقو ند درف ناسح راوح ا هيلا ذفناو

 دالبو نيصلاو دنحلا اوغابف راطقالا عي يف مدئاقعو ةينانويلا مهفراعم نورشني دلاجر
 مهم ع قب دصلا ا او ةيمالسالا عب , سلا بحاص فرع دقو ٠ برعلا

 ١ حيسمملا ديسلاب مواقتعا نال ةرطاسنلا هال ءوه نودحي اوناك برعلا ةكوش تيوق ألو
 ني داقتعالا نب رككموي ناكل 269 هوجوأأ صضعءعب ن م هب نيليسملا داقتعا ند يرق ة ناك

 ىمح يف نونم ١ مثو مهفراعمو نانويلا مولع نوجرختسي ةرطاسنلا ناكف ٠ ةقالعلا نم *يش
 ىلا ةينانويلا ةفسلفلا مجرت نم لوا اوناك نيذلا مو ٠ هئافلخ روصق يف نوعتارو مالسالا
 ةسردملا ري رمثلا نيب ام يف ةعقاولا سيسدا ةنيدم يف اومشلا نيذلا مثو ٠ ةيبرعلا ةغللا

 ةرطاسنلاءال هود برعلا وخرةوه ركذ دقو ٠ ةيدادغبلا ةغمال ةاذعلا اهم» جرخ يلا ةروبشملا |

 ينانركددقو ٠ مهسفناب ءارالا لكن وصحفي و مهوقعب هيش لك يف نوكحي موق مهنا اولاقف ظ
 ٠ اهومحرت يتلا بتكلا نم الا وطسرا ةفسلف فرعي م فوسلينلا اذه نا دشر نبا ةمحرت
 فلج تناك نرعلا ةيندمونانويلا 3 هيندم نيب ةيناث ةقلح نوكن نا أب د روبسأ سك" هلاكف

 « ةيانويلا ةيدملاو ةيدقلا ةندملا نيب



 اا دودرلا بأب

 راد ىلا هلمحي روصنملا ما ضرمالو ٠ هئارزو ىلع ىتح هتناكم يلعاف ٠ ةيح تماد ام

 عم نفديل هدلب ىلا هعوجر يف يكمل هنذاتساف هلاح نع لاسي ايشام هيلا جرخو ةماعلا
 :ران وا ةنجيف يابا عم نيك ١ نأ تيضر-: لاقف ةبطا لحذف مالسالا هيلع ضرعف هئابا

 0 يتيناودلا روصنملا وهو ) رايد فال ا ةرشعب هلصوو هزيهحشب سعاو روصنملا كويضفف

 اك هئابا :نفادم ىلا قيرطلا يف تام اذا هلمحب هعم نم ىدواو ( ديلا ةزاركو كاسنألا
 روصنملا هذخاف هت مالت دحا اثالهش نب ىسيع ىلا راشاف هدنع هفلخي نمع هلاس مث ٠ بلط
 مهنملانيل ةفيلا دنع هناكم مددهو ةقراطبلاو سوسقلا يذيب قفطف سيجروج ناكم

 «هدرطف كلذب ةفيلخلا رعشف هبئاغر

 بهذم ىلع نييسراف اناكو لبس وبا هدلوو مجنلا تخبون روصنملا دنع يلخح نمو
 ةقئاف بكاوكلا مولع يف ةرهش مل نيمجيم اعيمحاوناكول هس يال ةملسم ةب رذ تناكث سرفلا

 ناكو مجنملا ينارصنلا اموت نب ليفويت يدهملا ةفيلخلا دنع ايلعلا ةناكملاب يح نمو
 سوريما باك لقنو ةللج خي راتلا يف بتك هلو ٠ نانبل ناكس نم ةنراوملا بهذم ىلع
 ةرابع حصفاب ةيناي رسلا ىلا

 انحويو هدلو ليربجو بييطلا موشستخ ةئسالفلا نم ديشرلا دنع هناش عفترا نكو

 عيمج اًريدم هلعج ديشرلا نا ؟؟ةحفصلايف مدقث يذلا ) ناي رسلا يفارصنلا هي وسام نب

 ىلا هدعب نمو ديشرلا مدخواهريغو ةيبط ةيدقلا بتكلا ةمحرت ديشرلا هالو ٠(دادغب سرادم

 ةركاذملل ا عمت نكي لو ةرظاناو سردلل تلم ةراد يف دقعي ناكو ٠ لكوتملا

 هباوساما نب انحوب تب اف عملجي اما لدم قف 0 نم بادالاو عون لك نه مولعلا ف

 ىلع ميما كالذك هماقا نوم املا ىلوم قي رطبلا انحوي نوماملا نمز ف هردق الع نكو
 روب اس نب لهس ناش عقترا كال ذكو ٠ ةفسلفلاو بطلا مولع نم ملع لك نم نمكلا جر
 روب أ سل كاح نايسراجد لبس نب روباس يلوو٠ نيينارصن اناكو هنبا روباسو

 اديدش اعزج هيلع عزج تام الو مصتتعملا دنع ًادبط ينازضنلا ناب ني ةيوملس ناد

 ىراصنلا ةقي رط ىلع عومشلاو روخبلاب نفدي” ناب ساو

 ري رحةعارد هيلع ناكو هبناحي هسلجاف موي لكوتملا دنع لي ربج نب عوشتخب ناكو

 نمعسنا ام وهو قفينلا ىلا لصو ىتح قتفلاب ثبعيو هثداحي لكوتملا ذخاف قتف اهب ةيمور

 لبخي باصملا » سوسوملا نا نوملعت اذاه ٠ لكوتملا هلاس يتحامهنيب مالكلا رادو ٠بوثلا
 قفينلا غاب ندب هيييط ةعارد قثنب ثبعاذا؛ عوشيتذبإ لاقن ؟دشلا ىلا جاتحي « هلقع يف

 21122 ا ا ب77 >>>



 دودرلا باب 01
 نمر ل ل ل ل ل ل ل د ب ل ل ل سم ل ا ع ل ير ب ع رع علا رح

 قلئسا ىتح لكوتملا كحضف ٠ هانودش
 لرد وهو يدابعلا يئارصنلا قحما نب. نّينح رهتشا لكوتملا مايا يفو

 6 3 5 9 : هعطفاف لفت ال ةعدع هل ترهظف هقدص ا ناو هريغو وطسرا تتكل نيمجرتملا
 وهو نوفاملا ع ندز ف ةجحرتلا نس>حو ةرايعلا ةحاصفب فرع دق ناكو ِ ةعسأو تاعاطقأ

 رهشا

 يروغيطلا نيبو هني كتناكو ٠ ايهذ مجرأب 7 نزو هيطعي ناكو يتكلا ةمحركب هناكف ىف

 ل مرحب ةئفاسالا ساج ف ني:ح ىلع م ىلا نلظ ىلا تذففا ةدساك فارصنلا

 يروفيطلا اذدو ةفيلخخا لد :ءور دقواعو 5 هل هديا لهاداهطضال اعتاق ةسنكلا

 ءاياطا دنع نيب رق 0 ناك ضيا

 قم ينارلا ةفالخ مايا هنمز 5 ةماعلاو ةصاخخاو ءافلللا دنع هن“اش عفترا لرثو

 رصن وبا هنع ذخا ةيلقعلا مولعلا يي ىف اننفتم ناك يروطسنلا ىنارصنلا 0 سنوي نب |

 ةيقوركب- ةيس ءاشزو يفف ريد علها ورم ناكو د ادغب يف ةسائرلا هيلا توهتناو يئارافلا

 نيم وقعيلا نييهارلا نيماينب و ليبافور 0 او ارو يرامرام

 هيلط 0 وهو مالسالا ةلود ةفسالف ن ه ىبلعبلا اطسق ءافلظا دنع نيبر هللا نمو

 تبتنا يقطنملا 0596 نب ديمح نب يدع نب ىحي 6 ةمحرألا لجال دادغب ىلا ةافلخلا

 0 رصن يلا ىلعو سنوي نب ىتم ىلع ارقو هتقو يف ةيكحلا مولعلا : 0 ةسائرلا
 ىراصنلايف اًريت*ثو قيلثاجلا ب تاك ناكاولاق ١ملاع فوسليف بيطلا نب جرفلا وبا مهنمو

 نبا سيئرلا ملل اًرصاعم ناكو يدضعلا ناتسراجبلا يف بطلا ةءانص ء ارقي ناكو دادغبب
 هيف مالك هلو همنساف دمحي الو هبط حدي سدئرلاو أنيس

 يا“ رحل ةرق 3 2 كا ةماعلاو ةصاخلاو ءافللا دنع ةعيفرلا ةناكملا هل تناك نمو

 روبشملا ىلفلا ركاشنب يدوم نب له تدب ْ ىلب رثو ةفورعملا نيئباصلا 1 نه ءيباصلا

 تايضاي رلاوبطلاو قطنملا يفةريغك فيل ان هلو هريغ هيف هزادي ملاةابمةخسلفلا مولعيف غاب و
 ةرشع يدحا ةئسل لع تباث دلوو' هئارزو ىلع هدنع هيف مدقل 537 كدضتقفملا كَتَع غلب و

 2 نسحلا وبا هثدفح نمو ٠ انما مدق ىلع نانسو مهرب هائبا ناك مت ٠ نارحي نيتكمو

 نرد ريثك مهحدمو تلعاف ةلزنملا نه مهو نيئباص نانسو مهربأو ا ناكو ٠ ةرف نب |

 ِ ةلام مو قيل ءارض
 ' ٠مالسالاردص مهعسو نيذلا ةفاتخلا للملا نم ءاكملاو ةفسالفلا نم ةعماجل دعا اذأم

 ةفسالف نم ريثك ركذب مالكلا اهل ممتا نا دب رت له ٠ مارتحالاو ةياعرلاب مهيلع نضي مد



 نفي دودرلا باب
 2 1 ا ا ا ا اا ا اما ما ماا ا م

 ايا ا 1 ءافاخنا دنع تاقملا ىلعاو تاجردلا ىممسا اولان نيذلا نيملسملا مالسالا

 نيا١ لصالا يرصب وهو يددكلا بوقعي فسوي يلا مالسالا فوسأيف ركذ ىلا ةجاح يف
 نب تعشالا ةي رذ نم وهو ةفوكلا ىلع ديشرلاو كي دبل اًريما ناك يذلا قحسا ريمالا

 باسحلاو5 ايمو ةفسلفلاو بطلاب اع ناكو لصو هيلع هللا لص هللا لوسر باميتسا د
 حضواو ةفسافلا بتك كرم اًريغك مجرتف اهب هريغ لغتشا كك ةبجرتلاب لغتشاو قيسوملاو
 ةحاح يف انا له ٠دمحأ هدلوو مصتمملاو نوماملا دنع ايلعلا ةناكملا هل تناكو امم ضماغلا

 ةيضرالا ةركلا ةحاسم يف اولغتشا نيدذلا نسملاو دمحاو دم ركاش نب ىسوم ينب ركذ ىلا
 انيس نرباركذاأ 9 ءافللاو ءارمالا دنع ةلزنملا نم ممل ناك امو اهرطقو اهطي ةفرعمو
 ناك امو ينارافلا ركذا ما 9 ةلودلا سعت دنع ةرازولا دنسم ىلا هلوصوو هموق يف هتلزا»و
 نادمح ىرب ةلودلا فيس دنع ةناكملا نم هل

 مهمجارت رشنب ةعماجلا ىنعت نم الحر نوكي نا ملتي يرعملا ءالعلا ابأ نا بي رال
 لحرب دازم مويلا هربقو هشارف ىلع كلذ عم تام دقو وسورو ريتلوف هلثج لقب مل ام لاق دقو
 هدإلب تيس هيلا

 عسوإ ناك مالسالا نا ةعماجلا غارق فرعي نا هانددع ام درس دعب لبسي هنا نظا

 لبسي و ٠ ]ملل ءايلعلا مارّتحا نازيم وهو دحاو نازي بي رقلل هسعسوي 5 بي رغال هردص
 ليق ثداوح ضعب ال تلق ثيتك ام تيتك امدنع اهناب ةعماحلل رذعلا سلا نا يلع

 اع ةلاهجوا .ءافرخب ةسايس اما اهتودج سي.تاك لإ“ هكتيندح امو نيد تح ١
 ءاهبخسلا ضعب ثي نانا

 وهو ثلاثلا مسقلا يلا ذاتسالا لقتنا كلذ دعب و -- هلوصاو يهسملا نييدلا ةعيبط

 داقئغالاو لقعلاو ةيندملا يفاني نيدلا اذه ثرا تنثل « هلوصاو ى و نيدلا ةعيبط »

 هتصالخ ام كلذ يف لاقف نوكلا 'سيماونب
 داع ىوفاو يهييسملا نيدلا هيلع ماق لصا لوا قد قراوملا ة ةي ارصخلل لوالا لصالا

 مالسلا هيلع جيسلل دت الفل يجنلالا 'ارقث ( تازجمملا وا بئاجتلا ) تاداعلا قراوخ وه هل

 0 الا يف ادام بفامعلا ) قراوملا نم عنصإ ا الا( اذك]) هقدص ىلع اياد

 اذاوُح هدعب يتأي ناب نيدلا ةدنص ىلع اليلد كلذ لعج هنا م - ( اذك) هحرش لوطي

 تاي الا ربظا نم تاداعلا قراوخ دت نيدلا اذه لها نم نولوالا لاق ام عيبج تك
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 دودرلا باب 4
 تس يح ا ا ا ا رج ا ب جلس ا ري ا ل ل ل ل لح ل ري ل ل ل ري ل لح ري ري ل ع رحب جب ع ري رع رس ل ب لعب رعي ب ع ردم هير ربي حي سيب سيال سي سىس سس

 ا
 رفاكلدرخ ة ةبح لثم ناك وأو نايالا نإ اذه ىلع ليجنالا 0 - تاداقنعالا ةوص ٍُش

 مكل لوفا ىت خطاف » ٠ ىتم نم رشع عباسلا حانت اللا يف لاق وكلا سيمو قرخ يف |

 لقتنيف كانه ىلا اند نم لقتنا ليلا اذهل نولوقث متنكل لدرخ ةبح لثم ناو ا يكل ناكول

 0 مكبدلا ,نكمم ريغ ءيش نوكي الو |

 ةطلسلاوهو رخ لصالصالا اذه دعب و » - ءاسرلا ةطلس ةينارصنلل ىناثلا لصالا

 درو ام ةطلسلا هذه محا دقو ٠ مدئاقع يف نيسورملا ىلع ءاسؤرال تحنم” ينلا ةينيدلا

 ضرال ا ىلع هطب رت ام لككف تاوم“لا توكلم عافم كيطعا » : ىنم لجن نم 12-15 يف

 سلف «  تاوعسلا يف ةالواهع نوكي ضرالا ىلع هِلج ام لكو تاوعسلا يف طوب م نوكي
 ف”راتدودشم هيأق انيع لب هلقع هدشري 50 يف فرصتي هداقتعا يف ارح دقتعملا

 « هسنر ىقفشا

 وهو ثلاث لصا نيلصالا نيذه دعب و »-ايندلا كرت ةينارمصنلل ثلاثلا لصالا
 كلذ فو جاوزلا كرتو ةينابهرلا ىلع ثحلاو - ةرخآلا ىلا عاطقنالاو ايندلا نم درهتلا

 نورد ال : اهنم ليجتالا نم تاي آب كلذ ىلع فل<وملادبشتسا دقو « يرشدلا لسنلا: :عطق
 دنلإ آلا - نوب يشن اغو تترولك ار اب مكتايمل را هنانيب را ومدح نا

 1 الو ةيذحا الو نيب ون الو 5 دوزم الو 30 الو ةضفو هذ و 20 ل هسفنل 6 مث

 نم ٠ تاومسلا"توكلم لجال مهسفنا اوصخ نايصخ دجوي » ةيئابهرلا ىرع هلوقو ٠ ملئ

 «ليقيلف لبقي ن | عاطتسا ْ

 عبار لصا اليم لا هذه دعب و »- ل وقعملا ريغب ناميالا ةينارصنلل عبارلا لصالا

 00 نك وترا الو كلوتاك هي فلدخي ال لومالالصا 38 ةماع دنع وهو
 ضفاني ام ىنعب لقعلا قوف وه ام نيدلا نم ناو ابيف لقعلل لخد ال ةآ“* نامعيالا نا وهو

 دقتعت نا بجي » مليسنا سيدقلا لاق ٠ هب نايالا بجي امم كلذ عم وهو لقعلا ماكحا

 00 ا 3 مهف يف كلذ دعب دبنجا مث رظن نودب كبلق ىلع ضرعي' اب آلوا

 «» موهمنلا ريغب هناعا ىلع هسفن هب يبس ام ةسفنل نمأوملا قلخي ن أ مهفلا ىزعم

 يلازغلا مامالا مالكو مالكلا اذه نيب يذلا قافولا يف لمأت # ةعماجلاا )١(

 ةفسلفلا ضقن يف هبهذم ينب لوقلا اذه ىلعو هللا دنع نكمم ءيش لكن الوقي ناكاملا



 ( "و دودرلا باب

 ىلا مضني مم» هيلا رشبلا جاتخي اسم لكةسدقللا نيتكلا ةاوتخا قيفاطأ شالا
 ىلع يون ديدملا دبملاو ميدقلا دبعلاب ةفورعملا بتكلا ١١ نا وهو سماخ ةعب رالا لوصالا

 أمم لك يجولاب انلع هلا نا » نايلوتويت لاق داملاو شاملا يف هلع ىلا شنلا 2 7

 رشبللر دف يذلا رادقملا لع نافرعلا نم يوتحي سدقملا باتكلاف نوكلا نم:هلعت نأ دارأ
 نم  هلكأب نداءملا نف ذخوي نا يركمي هنا ٠ :مهئالضف ضعب لافو هولاني ثلا
 ش « سدقملا بادحألا

 سدا.س لصا اهلك ل وصالا كلت مظني » ت نييجيمملا نيب قيرفتلا سداسلا لصالا
 ىلع (مالسينلال تئج ينا اونظن ال » ىتم ليجنلا نم رشاعلا حاحصالا يف درو كيسذلا وهو
 ددص ةنبالاو هيبأ دض ناسنالا قرفال تّدِج ىناف 0 3 ًامالس ى هال تّئجحام ضرالا

 يقتلال تئج ىنا اونظت ال » هلوق ت0 تاع ينلا ةدشلا حورو 0 مامح دض ةنكلاو اهءا

 تفعو 0 نيدلاب نيدقتعملا نم نيلوالا سوفن يف اهرثا ىقب يتلا ٍث « ثا امالس

 )“6 رخالا اياضولا ضعب ند سوفنلا هرعشأ سأ نا 0 كك امزاثا يلع

 باك اهنا لوصالا هذه ىلع همالك يف ذاتسالا ركذ نا دعبو ل وصالا هذه جئاتن
 ضرعأ انه نه » لاقف اهَئاتن رابظا ىلا لقتنا نوكلل عئارشو سيماونب داقنعالا ضفانت
 نا لاب ىنغلل اًرابظا هيف رظنلا ليس نع اودصو نوكلا لغاوش 0 نولوالا نويحيسملا

 ءيش ةضراعم ىلا يمري ءوسرطاخ دحا بلق ىلعرطخ اذاو ايهاوس ءيِش لك نع ةدابعلاو

 هبحاص نرأاش ينوي ملو رطاخلا كلذ يلع قب رطلا عطق بجو ةررقملا نامئالا روما نه
 هل ليف دقف ٠ ليجنالا فيس درو ام بسح ىلع هلم حيسملا همهفا اك ةحرمالو ةداوه
 ىما ين نم هل لئاقلل لاقو باجاف ٠ كوم-أكي نا نيبلاط اجراخ نوففاو كتوخاو كما »
 لع لدي ام كلذ وحنو « يتوخاو يبا اه لاقو هذيمالت وحن هذي دم م ٠ يت وخأ ث ناو
 لس هدقتعم نم ءيش نع دي لفردو ىلا نيدلاب دقتعي نم نيب ةعطاقملا بود>و

 ةماعلا نيب ملعتلا رشني ناةسينحلا ا ما ةلاهجلا نا موقلا دنع ررقثو ب
 اوئجلو اب وروا اهروهظل تب رطضا ١ 715 ةنس يف يلاهىلا بسنت” ينل بن كلتا تر او

 مو هتنعل نم ةروعذم ءاضفلا يف تلوف وجلا نم اهدرطو مراجاف هب اوراحتساو ابابلا ىلا
 « 99 ةنس نيعيسو سمخ دعب الا دعت

 ناشب ةي ردنكسالا يف نيهسملا نيب ثماق يتلا ةيومدلا نتفلا ىلا ذاتسالا:راشا مث
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 ال كلامو كلاه وهف مدنع حيبملا عبتي مل نم نا : مكملا اذهىملا ىبتناو ٠ ةفسلفلاو
 لام نم اًييش لجرلا سالتخا 1 ةايللا بلسي 1 ناك اذاو ٠: ةايحلا) ئعيجسن |
 نك ) لسرلا لاععا ف هت اىماو اينانح ةناواهح ملا ةراشا ) لسرلل ة هب له همدقي م كيسألل 0

 « ضرالا يف هللا ءافلخ فلاخ اذا هقح نم ةايملا نوكت

 :ةيكيلوثاكلاةديقعلا نوفلاخي نيذلا ةرداصم يف مالكلا دنع ثلاثلاناسوناابابلا لاق »
 « ناسحاو *نم مهل ةايحلا كرتو ٠ ةايملا ىوس نيدحاجلا دالوال كري نا زوجي ال»

 ةينارصنلاةمواقم حرش يف ذاثسالا عرش ع شتفتلا ناويدو معلا ةينارصنلا ةمواقم

 مثحو تاءوبطملا ىلع ةبقار 1 تيقن ا لاقن٠ كلذ اينايسا ف شنفتلا ناويد اهذواشناو معلا ظ

 يذلا سلجملا وا سيسقلا ىلع ةعبط كداري اموا هفل“ وم ضرع 3 عياط لكو فل“ 4 لك ىلع ا

 رشني وا بفأرملا ىلع ضرعي ماًئيش عبط» نم نامرجبسدقملا عمجلاماكحا تردصو ةيقارأل نيعأ
 7 روهظ ف خام دنع ةفسافلاو معلا ةمواقل شيتفغلا ةكحم تئشناو « هرشنب بفاراا نذءاي مل اًييش

 هذه تأأشن دقو ٠ ايلاطي اواسنرف 1 رنج قاصوفخ ةتذمالت ةدماليودَشَر نبأ ةدلهالت ىعسب

 د تاك دم يف ٠ مايقلا, قح اهلاعاب تماقو ٠ اداكروت بهارلا بطب ةييرغلا كل

 ا ,درشعو .نيتئمو فالا ةرشع ىلع ت ل لام ياا

 اورهشف ريهشتلا دعب ىق:شلاب نيتسو ةئامناثو فال 1 ةتس ىلعو اوقرحاف ءايحا مهو اوقرحي ناب
 00000 ةقادع كاز قس امخش نيرشعو هنالثو انلا نيعشو ةعس ىلعو اوقنشو

 .ةي ربعلاب ٌةاروت لك

 .لرا يف ةدحاو ةليسو 9 « ةسدقملا » 2 قيقا لئاسو تناك اذام »

 اهم فرعي نأ ىلا ةعونتملا بيذعتلا تال آب ةفلتخلا باذعلا عاونا هيلع يرختو مهتملا سمي
 نعلي 21 61 هلم نارتال عم ررف ةليفنتلا هبقعيو مكلا ردصي كلذ دنعو هيلا بمس

 هنعلو دشر نبأ نم نوذختي ناكئتيمودلا قفطو ( 1 دشر نبا ةئسلف قر ظني نم لكَ

 بالطو ةءارمالا من مل كلذ نكل ةدابعلاو ةءانصاا نم اًئيش همالك يف رظنب نم نعلو

 ضعبب لوقعلا ةيلتو هبتك نم ءيش ىلا لوصولل لئاسولا سألت نه ةقبط لكن م مولعلا
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 ناري هين يوما ا اوشرو هم 030 تل يح

 ١ ا/ هدد ”١

 ب م ل ل و يب ل لعب ع ع ب حب ع حب يريح 571 ل م ب يب ا زب زب عج م ير ع ص لج

 طينو يديك ةاعسلاو للا بالط نيمر ع كو بلط يف شرتفتلا ا ةك تدتشا»
 ٠ بي دارسلا يف ٠ تويبلا يف ٠ ندملا يف  اهءوافخ رت اهم ابيف مكحلاو ةعدبلا 90

 تفوف ٠ لوقملا يفو٠ تاباغلا يف ٠ تاراغملا يف ٠ خبباطملا ه٠ نزاؤملا فيس ٠قافنالا يف

 ليلحلا لوقلاب ةلوريع نيدلا ىلع ةريغلا باعصاب نيقئاللا رورسلاو ةحببلا عم هب تفلك اب

 «») ف لب اما 5 تئحام »

 ٠ هروصق فيس فارشالاو مهسئانك يف سوسقلاو مهعماوص يف نابهرلا ذخأوي ناك»
 انياو ١اودجوائيحو ٠ مهعرازمو ٠ مهتووب يف ةماعلاو ٠ مهعنادم يف عانصلاو ٠ مبعئاضب نيب راحتلاو

 مهمات موي مهيلع ماكحالا ردصتو ةمكحملا ماما نوفقوي و ٠ اوفقث

 بجاولا فارتعالا سانلا راكقا ىلع عالطالا لئاسو نم نوكي نا نارئال عمم ررق
 [بلط بونذلاب فارتعالا يا ) ةسينكلا يف سرسقلا ماما كيلوثاكلا بهذملا ىلع هءوادا
 موي سيسقلا كيدي نيب فارتعالا لجال تخالا وا ةجوزاا وا تنبلا بهذت (!هئارفغأ

 امو هعبب يف هناسل نم رد امو ايبخنا وا زهكوز واابببا ةذيقع ةنع.لاست ان كر |
 معلا باط يف ةهبشلا 31 بيش فارثعالا قلتم سيسقلا دجو اذاف ٠ هلها نيب هلايعا يف ربظب

 اذاف هيلع ةمهتلا باهبش ”"ضقنيف كيل ىلا هما عفر هنع لاس يرد ىلع سدقملا ريغ

 صخش ماقم بيذعتلا ماقي امناو ا ال همايتا كيس هيلع لوع يذلا دهاشلا نع لاس

 فركعي هلها نم وهو دهاشلا

 عملي نم لكل ليخام اب روا لها بولق يس بعرلا نم ةسدقملا ةمكحلا هذه تعقوا »

 لسالسلان او هعبتي مأوُشلا لوسر نا هءاروتفتلا وا هلوحرظن اذا ركفلا رون نم *يبش هنهذ يف

 هلوقي ناكامسيدايلغاب لاقو ٠ هيلا ةيلعلا ةركفلادورو نم هيديو هقنع ىلا قبسا لالغالاو
 «هشارف ىلع توعي ةايحيس صخش#لا 016 نالاحلا نم برقي » ١ دبعلا تكللذل سانلا عيمج

 نيعب راوةئامثالث يلعا 6١8 ةئس ىلا ١1441 ةنس اهتءاشن موي نم ةححلا هله

 ءايحا رادلاب اوقرحا أ ينئام وح مم قيسل فلا

 رحفت يذلا عوبنيلا وهدشر نب ! ناكامل »  ءالعلاو د وبملاو نيمملدلل ةيسملا دابطضا

 هدنع عتب اًذاعسا دشر نبا ناكو سشوسقلا (1) معز ىلع اب روأ ف ب راو معلا كام

 2 مغر » باوصلا ناو" يعبطم ةاطخ « معز 0 ا انه انل حولي 010

 هلوبقب اومعرا امناو كللذ نومعزي ال سوسقلا



 دية 58
 هب م ا ا ا ع رد ع ميمحل 7 تس

 5 15 يا ىلعو 0 3 ف ةيدومملا لبقي 0 0 |147 م ظ

 70000 .ءالارط” ٠6 ةنسرياربف يقوويلوي روش لبق اينابسا دالب كرتي نا بجي
 ان او هيا رم( نيش

 ١1٠٠ ةنس ليوط سحدعب اي رانلاب قرحيث ونورب نأ ىار اذا :ىراقلا بهتن الا »

 1 ملاوع ىلع يوني ماعلا اذه نا لاقو دودجولا ةدحو يف ةيفوصلا 1 لاق هنال

 ف”راملاعلا بر هل ظ

 محل ايار راصو نوملسملا هفرع يذلا ىمالا كلذ  ضرالا ةي وركب لوقلا ربظ »
 هس اًديدش ًابارطضا ثدحاف - ثردب يف ةرعش هل كرمت ملو سابعلا ىنب ةفالخ لوا يف

 ٠ ةينارصنلا ملاع

 ىيطنالطالا طيحلا يف رفسلا نم باوك ف ونسي ركمدصق ام نا ىراقلا قدضي له»
 كنامالس مم مكحو كلا ال نتعا ىلا .رومالا نب ا اسد اتراك هللا
 مويس رب 1 ره ءابالا لاوقا ىلع ضرعو هيف راثنلا ديعا 0 لوصال فلاخم هناب |
 تاوبنلاو ليجانالاو لسرلا لئاسر ىلعو زاو ربناو لي زاب و راوغي رغو موريجو نيتسغوأو ظ

 كواملاضعب دصف ام ىلع هدءاس نكلو- ًاًبيش ضرعلا اذه جتني ملو ةسمخا رافسالاو روبزلاو

 دصقلا اذه هيلا يحوا يذلا نا ٠ باوك فوتسي رك لاق ٠ مولعم وه اك ةسينكلا مغر
 ٠ تدعقو ةسنكلا هل تماق مل مب هن انه نم ٠ دشر نبا بنتك يف ليلا 1

 نقملاةقي رط تفش؛كا امل هنا ذاتسالا لاق مث ٠ دلجلا تح نقحلل ةسينكلا ةمواقم
 يردجلاب جيقاتلا فاشتكا دنع ةدشلا هذه تداعو ةمواقمدشا 0 اهتمواق رات

 ةدالولا دنع ةارملا ريدخت فاشتكا ابقالي مل ةمواقم يا »  ةدالولا ليهست ةموأقم

 ااا هنأ هق سرستلا تارغح تار ٠ ينكريفا فاشعكا ٠ قلطلا ملاب سخن ال ىت

 حاحالا يفءاج ذا ٠ نيوكت رفس يف اهيلع تلم ينلا ةب وقعلا كلت وا ةنعللا كللت نم ةارملا

 4 والوان: دلت عجولاب كتااهح اعنا راك اريغكت ةارال لاقو ٠ هنم كلانلا

 ال1 11172 ىف اروثنم انايلا رنه  داقنعاللا ةيرحو ةيدملا.ةطلسلا ةمواقم
 00 ملكش دحا رسفي نازاوجوا ةيدم ةطلسا ةيسانكلا عوضخ زاوجي لوقي نم لك نعل

 دقتعي ايف رح صخيشلا ةكران دقت وا هكا ىرت م واخ ىلع دم دل بتكلا

 0 سا سس سس ا سس سس



 و

 هور م ري ري اي ع ع دي ل يعج جي ع ع ب عج لوي ع ل ل ب ل ل يي ب م ل ع لج يب عيب د ب ل ب و رح جر

 « هير هب نيدنو

 قلت كاك ةسيكلا ترا ذاتسالا كد انهو . ننكلاو ةلعلا تايحعا ران
 ريونتو مهعفانم ىلا رشنلا ةياده ىوس اهيف ناك يشل ال » تايءذاكالاو تاعاتجالا

 يبقعلا قب رطلا نهو يي رظنلا ترحب ةقيلطا رس نه منع بجتحا أم نا 2 را اضب

 ةلهاست رثكأ نكي مل يندتستو ربلا حالصالا نا : لاف مث -حالصالاو تنئسنوربلا

 زواوت يف يتباف قرحاو ٠ فينج يف تيفزيس قارحاب عا نيفلكن اذ ةيئامورلا ةسينكلا نم
 بقاي ناكو وطسرا ةغ اف يف رظني نه ىلع اراكنا سانلا دشا ريثوأ ناكو»٠ 17؟9 ةئس

 تردصاؤذا اهب نم اب ال. ىلا باقلالا نمكلذ وتو باذكلا"سندلا ري زاب فود
 نم فوسليفلا امش <لقأأ نيفلك ن اكو 49 هنع عافدلا قي رط يف نيدلا ىلع ةريخلا لها نم
 (اذك) 1 نم ؛يث ىلإ ء ملطي ن راد عسوأ الو هب انظ نسحا نكي / هك

 ١( ]نيب فلا نيب قرفلا ماش « لوألا حلا » فول فلا اذه نويقلي نيلسملا ةالع ناكو

 لوصالانهالصا اواطبب مل مهنا الا١ حالصالاب نوبلاطي اوماق تناتستو ربلا » : اولاف
 ملاذملو يناثلا لصالا ىلع ةينبملا مهتطلس يف ءاس<ورلا ولغ عنب ملوق ريغ تمدقث ينلا ةتسلا

 الك نال كيلوثاكلا نم هل ةاماعم لضفا الؤ علا ىلع ةاطو فخا حالصالا بهذلم نكي

 ةعسلا لوصالا ىلع ةعاقلا 2 ةدحا و ةعيبط ل عجرم نيبهذملا

 ىهيسللا نيرلا رضانع نم هتركذ ايف تددمل نيدلا ىف لاذحلا بحت نع تنك |
 ةسينكحلا تادابطضاو ةيحيسملا بورا ىلع مالكا د نيدقانلا ضعب لوف هنهتل اه

 ماو » ةفسالفلا تفاهت هباتك لوا يف يلازغلا مامالا مالسالا ةنخ لاق )1١(

 نوطالفاو طارقب و طارقسك ةلئاه يماسا مهعاوس ( ةفسالفلا كيسا ) مرفك ردصم
 ةنازر مم مما مهنع مهتياكحو مهالضو مييعبتم فئاوط بانظاو مهاشمأو سلاطاطسراو

 نودقتعي وللملاو نايدالا ليصافتل نؤودحاجو لتلاو عُئارشلل نوركتي مهلضف ةرازغو موقع

 ءاللضنلا راع ىلا اًريغ رفكلاداقنعاب اوامحم » كلذلو « ةفرخزم ليحو ةفأ ءوه سيم 1 |

 رضنوبأ يبارافلا ةيمهالسالا ةفسافتملا نه د 4 او لقنلاب مهموقأو 2( لاق نا ىلا » 0

 ّك ماد بهامل 1 , ميمصلا هأي 0 اراثخا ام لاطبا ىلع رضخقت :اف ٠ انيس نب

 ) نوطالفاو طا ارب و طار ةدسو وطسرا يف عب 4 1



 دودرلا 7 ل
 221111111100100 ا 2 2 م3 5 2

 يناسنالااملاعلا صاللخ 0 نه ىلعو مدلا 00 هتدايع يف 0 نم 5 همدلا 1 اما

 ال اذه يشب هي ينكل « مثالا يدتعملا دي ىلع ءىربلا مدلا كفسب ناك امنا ةئيطللا ن
 سا ف (اماو لادجلا لكل نقر شب انيك ذا نا الو لايخأ ةرق لهعتسا نا 344

 لاقم اهيف رظانلل سيل لاح

 اكلي ةعماجلا هثاعح ف مالكلا ائيلع يتب ) 3 6-5 يف 0ك هطلساا نيب لصفلا

 0 مف لصفلا اذه ناك ذاعسالا برغشسا اندو »ي ةكلملاو ةينيدلا نيتطلسلا نإب لصفلل

 :ةطلسلاواهدح دنع اهب فقثو ةينيدلا ةطلسلا ىلع بلغتن نا ةيندملا ةطلسال ىنستي 1-6 2

 اهريدتو سانلا بولق قامعا ىلا ةوقلا تالثب اهذوفن "دق 5 هللا نم ايش ككتت اغا ةيقيدلا

 نا اهيكمي كلما اك يفلا نادبالا تناكو عئاسنلا لوسي لصفلا اذو معن د معاذ تك

 نوذدب الاعا فات كا ذك حاورالاو هب اين ين اجاورالان 3 هلق هاد ىلع اهلاعا قات |

 4 اهاوق ا ينلا نادبالا

 نيب لصفلا هب داري” ال « هلل هلل امورصيقأ رصيقل ام رطعا » ليجنالا لوق نا لاق مت

 يلع برض اذا اهب نولم 2 يلا كتبا بحاص نا » هانعم امناو ةينمزلاو ةينيدلا 6 0

 الف هئونص ؛اط هيلعو ا نه وه 5 مم تدعو جيوافاما هل هولزدال ع اوعفدت نا |

 قا نكي الف ٠ 71 عباط هيلع لب رمصيق عباط هيلع م سيل كا حس د رضيقل هه! 2

 « اذه 2 معلا عم م حئاست ياف . ةينب دلا ةينا>ورلا ةطاسلا ريغ ةطلس تحي معلا 0

 ماو لا يف هداقتعا رابظاب ذاتسالا م مخ مم ةيحيسملاو يسم يثذاتسالا داقنعا ظ

 نيب ا اةدصم. ثعب” ليئارسا ينب ىلا هلوسزو هتملكو هللا حور عيسملا نا دقتعن انا » لاقف |

 مو مداعمو مهشاعم نوفوش يف داشرو مل ىده هيف اه نيدلا نم مهءاجو ةاروتلا نم هيدي

 ابيلع ىلاعت هللا ركشب مهبلاط لب اهايا ىلاعت هللا مهبهو يثلا مهاوق نم ةوق لوطعتب مهيلاطي

 001 ىوللا "لجأ نب لشلاو هل هللا اهةدعا ايف اهفيمح املايغسابالا ركبشلا تح ركشو الز

 هولتي يذلا هباتكو اهيف رظني ىتلا هتفيكك وه هعيمج نوكلاو اهداعو ةيناساالا ىوقلا ٌه ةاوق

 ديسلا ٠ رع اندنع 2 ع 0 هيلا لوصولا ليبسو هللا ىلا ةياده وهف هيف رق ام لكو

 هذلةفلاؤع هرهاظ يف نوكي ءيش هنع "مع ناف ٠دقتعن يذلا اذه هنم ءيبش فااخي ال جملا
 انل لع ال » انلقو هللا : ىلإ هيا ضالاءانلكو وأ اديل) ءانعم عجري ىتح هلي وان ان كما لوصالا
 .٠ «ارتلع اماللا
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 0 دودرأأ باب

 ا هزل فلتكن ال دل نيرخآلاو نيلوالا يف 3 نيد وهو هللا نيد نيدلا#

 تريغتيالوف نيلشرملاو ءايبنالا نسأ 1 ىلع نوعمجا نوملاعلا هب بلوط ام ةقيقحو هحور اماو

 ماذا فكو ريما يف ضعبا مهضعب سانلا ةنواعمو ةدابعلا يفد صالخاو هدحو هللاب نامي
 رشبلا لوقع ءاقثراب فنيدلا يف ءاقثرالا يناني ال اذهو٠ اوردق ام ضعب نع م.ضعب

 هذه ىلع مهلكرشبلا عمجيل ءاج مالسالا نيد نا دقتعنو ٠ ةيادملا لاكل مدادعتساو

 قافنالا ىلا مهتوعدو باتكلا لها نيب عقاولا فالخلا ةلازا هفئاظو "ها نمو لوصالا
 نيكس وق بس !نرق دعب انرق نوملشللا 3 لمع ام اذهو فالتئالاو ةدوملاو ءاخالاو
 ٠ مالسالاب

 ءالضف فارتعا وه قبس اهف تمدق يذلا كلذ نراك اذا ١لئاس لآس اذاف »

 بالقنالا اذه اق هتاداعم يف هدادتشاو لعل نيدلا ةعيبط ةافانم يف مهسفنا نييب روالا

 هس هباوجخل 9 اهراطقا يف موبلا معلا هب عشمشي يذلا عاستلا اذه امو اب روا يف لصح يذلا

 يالسالان يدلا ةعيبط ضرع دعب نوكي وهو ةعماجلا تركذ ام عباراا مالا ىلع مالكلا

 يناثلا ةءماجلا باوج

 ْ ع

 بيجن هيلعو ليلق راضتخاب هانلقن يناثلا ذاتسالا "در وه اذه 6 ةعماجلا لي

 ةفطاع ةيناثلاو ةهدلا ةفطاع ىلوالا « ناتفطاع انترع لب وطلادرلا اذه انتعلاطم دعب

00 

 لوصا ىلع ضارتعالا يف هبتكام ذاتسالا ضرغ يف انتريل ىبف ةشهدلا ةنطاغ اما
 نم عفرا هنال نءطلا دصقي ال ذاتسالا نا لعن ننو ٠ اهبج :ك لع هكنو ةسسسللا إد

 ايف نونحبب الو اهيلع نوضركعي ال ءالقعلا نا معي هنال نايدالا لوصا لاطبا الو كالذ

 نومي“ » نيذلا نع اهتم ضرغال اهلك اهنال 1١5( رطشلا3* ةحيفضاا ) دشر نبا لاق اك

 سوربلكالا نا تيثي نا هضرغ له٠ اذا هضرغ وه ام ٠ لئاضفلا ىلع ثحلا الا « ابلي وات

 غب كالذلو اهلي وأ او ةيحيسملا بتكلا مهف يف نمزلا نم ىغم ام يف ءاطخا دق يجيبسملا
 صال ؛ | لف نال كعم م ذاتئسالا ضرغ وه اذه ناكاذا 9 رئاغدلاب هاك مدلاب 42 رات



 دوذرلا يلا 0-01

 مسج م ا ل ا ب ب ل جل ل رم لع ب ري ل ب ل ل ب ا حي سجل >-

 امنا اهبسحو ٠ ريغكب كلذ نم دشا مالا اذه يف ةعماجلا تلاق دقو 0 كش ال ةقيق
 صئارف ه هر د 6 دعترت يذلا نانر' فوسايفلل لسرلاو مي ميسملا خيرات أت تر

 2 ناكل ذاتسالا ضرغ اذو ناكو نكلو ٠نيدلا د نه نييصعتملاو ”نيصرطغتملا |

 هتايضف نع ىف لفالا ىلع ةدحاو ةرابع يف ذايسالا هر ذولو' همالك يف ٌةدحاو ةرايع يف وأو

 لاما هب اوقلع اونكن يذلا نييحيسملا هناوخا نم ريبك قي رف فطاوع ىلع لماحتلا ةمهت |
 نم اًبيش ةيتالا لايجالا دنع قهتسا ناكلو ٠ اذه نم عجتاو ءارجا هنا اودهعو ةريثك
 قح نايدالا لك نأ » تفاهتلا _تفاهت هباتك يف هجيرصتب دشر نبا هلان يذلا فرشلا

 كلذلو- ن0 لب ا 04 نسحا 2(, اتدابمو اًذوصا ل وأت ب نكلو لئاضفلا ىلع م اهنال

 .هنع كلذ رودص نم هتهازنو هلضف وفراعو ذاتسالا ودي رم نخحئائفسا

 لوقلا ند ذاتسالا هرشل م ءايتسالا ةشودلا كلتو فسالا اذه 5 بيسأا سلو

 هلل داو انالل 2 نايس همدعو هدوحو اندنع اذه ناف <( ةيحمسألا فطاوعلل حراجلا

 عفرأ يش لب ٠ نيدلا نع عافدلا اهضرغ ةءماجلا نا لوقنل نايدالاب نورجاتي نيذلا نه ائسأ

 هِي ةبئاش لك نع ةهزنملا ةينيدلا «ىدابملا نا مدقث ام يف انتبثا دقو ٠ ريثكب كلذ نم
 0 1 نإ« ييسملا ءالقع مم سيلف ٠ عافد ىلا جاتحم نا نا نم ىوفا ةينارصنلاو مالسالا

 مهنيد يف لاقب” ٠١ لك مهمه. ال نييقيقملا نولبسملا ءالّع نا اك لاقي” ام لك مهنيد يف
 ٠ ءاولا يف بهاذ روثنم ايد ىوس تسل اهلك ل اوفالا هذه نا نايلعي نيقيرفلا نال ضبا

 ودعلا نا انتر اهتشهدو ةعماجلا نقع بجوأو نبي»مو نياسم ني ا يذلا اءاو ْ

 ذاتسالا در نم هتحلسا ىوقا ذخأي نا عيطتسي يحيبملا نيدلاو يمالسالا نيدلل دلالا
 ءاوسلا ىلع نايدالا لكدب مدهبو

 ملا وةيس وشو فنوكلاو ةيذوبلاو 4 4 ددوييلاو ةيحيسالاو مالسال] يقيق ةقحلا ودعلا نا كلذ

 ٠ديدخ+لاندقلا هحرت 3 ديد> ودع وهف ٠ اهنء احراذ راص لتخا ملم دعب ا نامل اذو ُِق ْ

 انا ةردض جاثي و ضعب عم اهضعب نايدالا عزانت تاوصا هبرطت دودللا ودعلا اذهو |

 ابك اهددبني يذلا ودعلا انهو ٠ ضعب ىلع امضعب نعطي و ًاضعب امضعب 0ك اخ اك

 4 لقعلاب « تملا لع ةينيملا » ةيداملا ةئدالا »2 وه: ءارسمالز تايفابلا أمعم مده اهادحا |

 هأوس ةرود |

 ان اهددبت يذلا ودعلا اذه ماما نإةةم 22 :قيقثلا حاضت ناحلاصتت ةيمالسالاو ة 4ع يعلو



 بأب 00 ١1

 اه ا ف ءالكلا نامزلا اذه يف اه ؤالقع زحتسي ال كالذلو ٠ امم امهفرج الاو

 مدهىتم لقعلا نا نودقتعي مهنالكلذ ٠ هب امهمراجي ًاحالس ودغلاكلذل م,مالك يل طعب” الثيل

 هر بيطلا نه قم ام الا اهدعب لئنيح قبب الو ٠ ما مالسالا 5 6 ةيحيسملا

 يف لاثكلاو وعملا نر. هتجرد بسحب نيد لك ةحتار يا٠ اهم هباهذ دعب ةروراقلا

 يناسالا عمتجا

 يف ال ناسنالا بلق يف ةعوبطم اطوصا نال مدين“ ال ناندالا نا لوقب لئاق برز
 عضو بجي ال كاذاو ٠ اًناسنا ناسنالا ماد ام ضرالا يف نايدالا ىلع فوخ الف ٠ بتكلا

 ايف ثلا نعم دصو لقعا

 لقعلا » يلع انمالك دنع ١؟؟ ةحفصلا يف كلذ يف انيأر انطسب اننا كلذ ىلع بيحنف
 تس و«لقعلا » قوقحب نوبلاطي نيذلا ةمدقم يناننال هيف نالا انم الكسل و4٠ باقلاو

 عئارشلاف لوصالاهذهو ٠ عئارشو الوصا نيد لكل نا يفانهانمالك امناو ٠ اضيا«بلقلا»قوقحاهيلا
 الصفه يذلا , ءب يذلا اذه ناو(0 ةحفصلا) دشر نبالاف اك« صخب ماهنموم منام »اي

 يس ناك اذاو ٠ عئارشلا ساسا يف ذا لئاضفلاف ٠ لئاضفلا ىلع ثحلا الا 8 0

 ىلع بجاولاف ( باتك لك يف ةدوجو» شو ) ةهباشتم وا ةضفانتم ةضراعتم لاوقا عئارشلا
 لعجي ها (54 ةحفصلا ) دشر نبا لاق مك« لي وات لضفا اًيوأتي نا » لقاعلا ميكا

 ةملك لك نع ةينيدلا بتكلا هزات“ كلذ ىلع ءانب و ٠ةليذر ال ةليضف اهنم ةحراخلا ةحتيتتلا
 وا مهلهل اهلي واتو اهمهف اوذاسا دق يبخاملا ندزلا يف اهلها ضعب ناك اذاو «ةوست وا ٌرضت

 لطعت ةبذاك ةلطاب اهنا لاقي” نا بحي الف ةي رشلا ةعيبطلا فعضل وا ةيسايم ضارغال

 تعضاو يذلا ضرغال اهومبفي مل نيذلا ىلع كالذ يف ةعبتلا هاقلا بي امناو ٠ ناسنالا ىوق

 كاذب و - ( نيدلا ىلا ال دسملا ىلا دشر نبا داهطضا ابتيسن يف ةعماجلا تعنص اك ) هل
 وه اذه : ضغبلاو لهجلاو داسفال ال مائولاو حالصلاو ةليضفلل ًاقرط اهاك فر ايدالا ريصت

 لكف ٠ هللا همحر در نبا لاق اك اهعم*القعلاو ءاكطلاليبسوه اذهو ٠ نايدالا نم ضرغلا

 اهتوج ال ةرشملا“ ةفيعشلا ابتيج اب دصقب الي وات تاي الاو.ةيفدلا دقارقلا ل وربك ١

 هلاعتسا اوءاسا نيذلا رشدلا ىلعال نيدلا سف ىلع ررمغلا تكالذ ةعبت يقل و ةعئانلا ةلضافلا

 كاادك تداوح ل“ رد ملستال نايدالا عيمج نال ٠ ءاوسلا ىلع نايدالا عيمح ىلا ءىلخي

 :اهنم“قبي اذامث اهلك نايدالا ةلاخا هذه تمع ىتمو ٠ لب وءانلا كلذك لب وانتر ثداوحلا

 فرا.الكمث الك ٠ لئاحلا نافوطلا اذه نم هدخو مالسالا وا اهدحو ةحيسملا لست لهو
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 كا نالصتم .ناماءوت 06 ب اهم ا 57 0 يع 0 ةيمالسالا
 هيسوفرفلا نيود روتكدلا امهلصف اك نالصفي” دق نيمءاوتلا نا لب ءاكيدارو اكيدود |
 لثقي يذلا ودعلاف ةينارصنلاو ةيمالسالا اماو ٠ اكيدار قبو اكيدود توُعُأ ماعلا اذه يف |

 ودعلا كلذ انرك ذ دقو ٠ هوجو ٌةدع نم 2 نال اهعم ىرخالا لئقي اهادحا

 نامزلا اذه يف ةوقلاو ناطلسلا هل راص يذلا لئاملا

 هب قمككلو !دحاو الاثم هل درون نحن مدقث ام ىلع الاثم ةىراقلا انم بلط اذاو
 ةوفصلا يف ذاتسالا هدروا ام كلذ لاثم ٠ عوضوملا اذهك عوضوم يف ةلاطالا ديرن ال اننال

 ظعب يحاونلا ضعب يف موي تاذ يف ناكحيسملا ناف٠ لي وأ ات ءاوسا هلوأو ١ ةرطسلا | 8

 يف لمكاتلاواهيلا سانلا وعدي يلا ريما ءىدابم ديب اتوهودحاو سما ىلا فرصنم هركفو لعيد
 كالت نم ملالاو ظعولاو ةقي .ةللا ةءامح 1 ل ةقرغتسم هسفنو اهليبس يف ِف يفنلا نيظعلا تارثعلا

 رةساحب مباجاف 4 000 نوففاو كتوخاوك ما » : هل نولوقي مزق هءاحذاو ٠ تارثعلا

 اه (لاقو هظعو نوعع“ا اوناكنيذلاو هذيمالت ىلاراشا م » يف وخا مث نمو يما يش نم »

 قافر نم اضعب "نا رهظي ةناف ٠ ن ارقلا يف اب رقث كلذ لثم درو دقو -- « يل وخاو ىنا

 "0011| (ةالمألا ةعيرقلا بداص » قرشلا ندق ةايح دتدجنو ليلا بولا ديس
 ءاخمهلاوماو. مهئاسنو مدالواب الغاشت قملاو نيدلا ةرصنل نيينثولا ةب راك نع نودءاقتي

 ريسفت انه بي يك لوقن - « 8 ةنتف مكلاوماو كدالوا اها » ضرغلا اذه ن / ارقلا ٍِف

 ترايدالا ومراحم ءالقعلا اهرسفي نا بجي له ٠ نيعبباشتملا ن ' ارقلا 3 5 1 احنالا د

 ةيلئاعلا ةفطاعلا ينهأ ةيعاتحالا ةّئيحلاو ناسنالل ةفطاع فرشا ناسودت امهناب تادقتعملاو

 نحل ٠ هنم ةدئافلا اموريسفتلا اذه اذامو ٠ نامزلا اذه يف عاتجالا اهيلع ىنبي” يتلا ةي ونبلاو

 نبا لاق 5 6« لئاضفلاو عئارشلا لاطبا نوموري نيذلا ةقدانزال »الا هنم ةدئاف ال هنا لعن
 3 لاقثيف ٠ 0 "الي وات اميلي وات اذا بجاولاف (ه : .ةهفصلا ) دشر

 يراك هاوس قلا بح بوجو ( ىلؤالا ) لئاشف ثالث سانلا نالعت نيتي الا نا
 ةلالدلا (ةيناثلاو ) هتيب لهاوناسنالا سفن ىلع ىتح ءيش لك ىلع هليضفتو هيلع وا ناسنالا

 ىلع ركفلا هيف ريصتني يذلا ملاعلا كللذ ءىدابملا ملاع ءادتباو ىبتنأ دف حلاصملا مل اع نا ىلع
 جيسملا مايا يف اوناكو ) ةفلتخلا رصانعلا نا ( ةثلاثلاو) هيف لوالا ماقملا هأ نوكي و ءينش لك

 ظ ركفلا ةعماج اهتعمج اذا ( هظعو عامسأ نوعمت# نءراثعو دوم و نانوي و نيب اس نيب
 دحاو ةما اهتاداعو !هتاغل فالتخاو اهرصانع نيابت نع مغرلاب تراص بيذهتلاو قاحاو
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 كلن. نع ءالفوه ذش اذا :اهسفن ةمالا لهآ لع تلاقتاو تاجولاو قوقطا ىف
 ها نم جرت كلذ ىلعو ٠:طباوزلا ري ركفلاو لقعلاو تلا ةعماج نال

 امءذاتسالا اهجرختسا يتلا بصعتلا ةليذر نم الدب اهدودح ىصقا ىلا عئاستلاو لهاستلا
 7 نم 1 يرحل نال اانكلو :؟كنحاو لاثم ينتكن ناب مدقل ام يف اندعو دقو

 لب اهالتم ىقلال تئجام » ليجالا لوزا مه ةوفصلا يف ذاتسالا ةياوروهو « رخ + 1 لاثم

 0 0 نبذلا اواتاق اونم ١ نيذلا اهيا اي » .تيارقلا لوقديلا فيش 407
 ناسف لع كنك 2 قبلا عم هللا ن نا اولعاو ةظاذ مكيف اودحيلو راقكحلا

 فرب قي رفتلا زيي ليحنالا نا ىلع 1 اهرهاظ نا بي رال ٠ نيتبالا ننتاه

 اوريدي نا ىلا داةتعالا يف نيك راشملا ريغ ةلتاقم بجوي ن 1 داقنعالا لجا نه رشبلا

 ..ةناتاه تعش له نكلو .٠ لاؤنو بردي ةحاتس اهلك _ىضرالا تراضراو 4 0
 ال ٠ ةيضاملا لاوحالاو ناكملاو نامزلاب ناتديقم اه ما قالطالا هجو ىلع كلذل ناتيالا

 اهدعب تايرا ةدع دورو. ليلذب ةيضاملا لاوخالاو ناكملاو نامزان..:ةرادقم ا

 الا انعسي ال انهو ٠ ًاعساو الب وات الو ون الو اقيض الي وات الوءون اذا اذالف ٠ اهخسنت
 هنإف ن ارقلا ف ةدراولا« نيرفاكل ١) >ةملكذاتسالاهب لوا يذلا عساولا ليوأتلاىلا ةراشالا
 رظني وأ هيف رظني الو هنع 30 3 ليلدلا ىري نم رفاكلا >, « بالا هدر يف ةيشاح يف لاف

 يتلا لمانالا كالت نوصي نا هللا لان نخفف ٠ « اًدانع 0 هيف يراميع مث قملا فرعيف

 زيويا نيليكب لكلا برغتين انكلو ٠ ليا لب واتلا اذهو ةعيدبلاتاككلا هده ل
 ليجنالا يف هزيوجت مدعو نارقلا يف نسملا ليواتلا اذه لثم

 ٠ لئالاودعلاكلذرش هتطساوب قتيو٠ نامزلا اذه يف نايدالا ةمارك هب ناصتام كلذ

 قرشلا رتمانع ..ةنووب .ماكرلاو اقاجبالا دعاوق هيلغ ىنبتو + بوعشلا لكف ةليضفلا ب |

 نييفرشلا لضافا نيب هل هدي رن يذلا ىدصحلا مالكلا اذه نأ هسا ىسعف ٠ ةفلتؤلا

 دنع ىدصصلا كالذ لثم هل نوكي نا ًريثك وجرن ال انك ناو مهبهذم ناك ابا مهئاهبنو
 ماودب الا مدوجول بجوم الو مهل ةطلس ال نيذلا نيتلملا يف نيدلا لاجر.كرم قيرف

 0 نالللاو رافثلا

 - #4 2 عافد باوملا 0

 عافدلاف . ””ورو عافد : نيعست ىلا هعمل انناف يلاثلا ذاتسالا در ىلع ةعماجلا باوج اما
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 ب ا م ا ا ا ا د ب د رس ع ا سل ميسيرم منو سمس 000

1 
 ظ
 ود درلاو ١) ؟ هةعئصلا ف انه روشنملاو ) ن :ماثلا ا ف هترسن يذلا لا لوالا اهيار نع وه ظ

 مدقت يذلا ذاعسالا در قف 5006 7 ىلع |

 باوقتف درلا ىلا تفتلنمث هنم غرفنل عافدلاب لوا ادبنو

 »6 عافدلا 6
 ذاتسالا نا انلابب رطخي مل يلاثلا هدر يف ذاتسالا اهيلع در ينلا ةرقفلا يلا اندرطتسا ا

 ٠ نريتايد ةعيبط نيب ةلباقلل اساسا اباعجي و ةيمهالا نه ةلزنملا هله يف اهلزني هاوسوا

 فوسليفلاو نوريسملا هديطضايذلانانر فوسايفلا ةمحرت دعب انمدق 1 رع اهانيتك دقف

 رطاولللا اهتباتك يف عورشلا دنع اذل رطخ ام لواو ٠ نولبسملا ههدهطضا يذلا دشر نبا
 : ةيلاتلا

 نريها يذلا دّشر نبا نال « ةفسلفلا » عم ةلهاش رثكا تناك ةيهسملا نا ١

 حرشو تانئاكلا يف هلقعب رظن هنكلو نيدلا لوصا نر. اًنيش ركدي مل ةناهالا كلت لك
 ورديدو ريتلوف هلاق ام راشعم رشع يمالسالا يهذملا يف لاق ول هب فيكف ٠ هاوسل ةفساف

 ٠ىحيسملا بهذملا يف نائرو وسورو
 يمالسالا خي رانلا يف دري مل هال للا عم (ععاست رثكأ ناك يمالسالا نيدلا نا ؟

 فتراويد يف نويحسملا عنص © ةايحلا دق ُِق مهو مهتادقتعم لجال نوقرحي* ءانعركذ

 هنوذخاي مهسوفن يف هبح عابطناو للعلا نيمسملا مارتحال لوا كلذو ٠ اينابسا يف شيتفتلا
 مدحا غاز اذا مهف ٠ مارتحا دشا ينبدلا ءاخالا مهمارتحال ؟يناثو ٠ ةينيدلا مهئداب» عم

 هءاخا مهما ارث>ال ه«ءامد نكشم ال مهنكلو هيثك اوعنمو هو 0 مهتحم نع

 اهو ٠ بيرغلا نود بيرقلا ىلع ظحلا ءوس نمرودقم اذه ءاخالا ماراحا ن 0

 د را 06 اًرغاص 0 تلاع لك ( الوازا وقت تاحرد تيوتا
 ل يثو بعش لكو ةمأ لك ا م ينلا معنلا هده -تاتنلاب مايقلاو لالقتسالاو

 لتقو ةما داك تاع نوبجوي اوناك كالذلو ٠ ٠ ريغ ال ةدحاو ةماب ةصاخ # هتاريخو همع

 ءاخالا دض وه !ّذا داهجلاف ٠ مهلبف ليئارسا ينب نأش ناك 5 ٠ اهيلع ةياصولل اهتي رح

 أضيا يبرق نوكي دق بيرغلا نا ( اًيناثو ) ٠ ينيدلا ًءاخالا ىلع هءوانب ناك ناو يفاسنالا
 05 ريتصالا نيدلا لها تاداع ريغ هتاداعو 2 سذج نم هنكلو نيدلا يف 10 يا

 اك هيو مهف نه اهادم هسفن يطعب تاتا ا داق ميمثت ريغ همهفو مهفالخأ ريغ هقالخاو

 مرحأ# هترطفو هتعيبط ٍق كتالذو  مهملاصمو مهفالخاو هموق يب تاداع عابتاو رهفاش



 ١ / دودرلا بأب

 مظعا نم ةاشنم اذهو ٠ ديلاقتلا نع ًاءافدو ةيموقلاو ةينيدلا ةدحولا يف ةبغر كلذ هيلع

 هزجع ىلا هردص ن. خيراتلا تءعجار اذا بارطضالاو بورخلاو نئفلا *ىشانم

 طسإب يخي هنال بعص ةلاسملا هذه يف لصفلا نا انيار مدقت ام يف انلمات دعب

 : انلقف ٠ةلاقملا مانخ يف انكاننال انماما اًقيض لاجلا ناكو اهعئاقو درسسو اهلك ل وصالا كلن

 ةريضاخلا ةجتنلا ىلا رظنن اننا« لوالا» نيبو نم ايبلارظشن انكلو ايف لس
 امهم تدذ ين راصتنا مظعا اب وروا يف ارصتنا دق ةفسافلاو اعلا نا ىرثف مقاولا ىلا يا

 (ءاطا حتفب )نإ ذل | طاقم اناك نأ دعبن ١ءاهدهبطغي ناكيذلا نيدلا دابطضا ىلا اهراصتنا

 لبس يذلا "نا « يناثلاو » ”دري”ال ليلد عقاولا ليلدو ( اهريسكب ) نيه طضم احجصا

 اهلوق لوقلا راصو نيدلا نع حيسملا نيدلا يف 5 ةينذملا ةطلسلا نوك راصتنالا اذه
 لع اين هياتم 2 | ءالولو ٠ ابوروا ءاقثرا ساضاوع اذهو : لئادلا ل د

 لايشلا نماقا بونحا نفاع 0 فخا هب بهذت لامرلا

 ىلع هلماحتو ةحفص ٠ يف اهيلع هدر ذاتسالا دنع تبجوا يلا ةرقفلا تلت حرش اذه

 فنرا لاب انأ رطخي مل اننا رهظي هنمو ٠ هتج اديب ات اهيف سيل اب ةيحيسملا ةنايدلا ةعيبط

 0 ةهزام 53 ناي دالا عئابط ن أ لعنانال ة هص ةراعمو ةلب أقم نيتنايدلا يتعيبط نيب لعب

 يدل 00 او ٠ رشلا ناش حالصال هللا نم دقسأ | ماكو ريخلا نا ةيع ادورشلا

 يسنت ةعماطلا ثر اذاعءىالا دقثعي لهو ٠ اذا عدساو | يخف و نيذلارشلا ءال وم

 ةىهصلا كلت ذاتسالا ةديص ىلا وعدي ام ذا تم سالف ٠ دحلا اذه ىلا اهئارقل اهتابجأو
 انمالك لك ساسا هنال هاوس نودهيلع هنحي رصقي نا بي ناك دحاو عوضوم كلانه امناو
 "هو ةدحاؤص؟ام نإ نه نبووثص الا هأ ص د م 1 ءوس ند ذاتسالا نكلو ٠ همالكو

 ”هيلاةداح يف نُ الو هددصب نكن ل اذه ظو ١ هللا ءاش اه ىلا امرأ ىرخا "هو ىرخا

 .نحاو ىلا ةحاطأ |

 لصف 4 هب اندراو ف 4 ف حئاسنلاو لهاسلل ناسا هاناعح م وه دحاولا اذوو

 ةرضاحلا ةيندملا نسادأ وه يذلا لهاسنلا ىنعم

 دوعن كللذ دعب و ٠ هنأ اثب فالجلا اذه راث يذلا « لهاستلا » فرعن نا هلأ

 ةتليسوو هل ١ وه يذلا « نيتطلسلا نيب لصفلا »ىلا
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 سلا لج لي لسبب لس ل لل ل ل لس سب سي ل ع ل ل رح م سيسي سرد

 ب 0 لا 3 ةلكلا هذه نال اي وذا انيرعت « 00 را اردت
 ظ ىنعملا وهو مثدنع لهاستلا ى 1 حالطصاب هانعم فرعن امناو ٠ ٌةديدجلا

 + ريدلا نال ٠ ناسنالا هاخا نيدي نأ سي ال نا.ذالا نرا هل هاتلمعتسا يذلا

 هذه يف هسع# قرش” ىلاءتو هنا هللا ناكاذاو ٠ قولخلاو قلاخلا نيب ةيصوصخ ةقالع

 | ىلع قكيضي الو هب هيثتي نا ناسنالا ىلع بج عم رارشالا ىلعو نيملاصلا ىلع ضرالا

 1 اينالا هحا نيدب متم نا نادنالا ىلع ادا سيلف ٠ هدقتعم اقلاذع هداقئعا نوكل هريغ

 هنبد نعرظنلا عطقب ىإ ظل نانا اوه تح نم ناسنالاو ٠ هينعي ال اذه نال 5

 70000 ىرادلاو ىركلا اهنئاظوو اهلاصمو ةمالا تارتخ لك يف قح' بجاض هيهذمو

 ٠ داوي موي نم لب كاذب وانيدلا اذهب نيدي موي نم هل نوكي ال قملا اذهو ٠ اهسفن ةمالا
 ءانب و ٠ ءاخا لك هنودرصقيو رشبلا عيمجل عش نا بجي يذلا ماعلا ءاخالا يف ةياسنالاف

 الو وارسو ايذوب ونروكو (يليئارسا فقسوي و ايهسم دلاخو السم ديز ناك اذا كلذ ىلع
 نيب وممنوب ةلاسم هذبف ب [فطق ءيشب دقتعي الو نايدالا لك د حجي "الطعم ارفاك ورديدو

 ياب كئلوا مرحي" نا الو اهيف اوخادتي نا ءال رمل زوجي الو رشدلا ينعت ال لجو رع مهقااخ
 ابلجا نم هركذ مدقث يذلا يناسنالا مهقح نمائيش ناكببس

 ال ةينيدلا ةطاسلا نا حضتا دقن كلذ كل حضتا اذاو ٠ مدنع لهاستلا ىنعم اذه

 ةطلسلا هذه ضرغ يىنرا كلذ ٠ اهتفاط قوف سفن لمحت الو ٠ لهاستلا اذه ىلعر دقت
 ةقيقللا نا بير هءارو ام !داقنعأ دقتعت يبف ٠ يقسم طخ ىلع لهاستلا ضرغا ضقانم

 ٠لالضو رفكفهادعاموكش لقاولخادي“ ال يذلا يدبالا قا يابعلاءتواهدءاوق ناواهدي يف

 هطل سنو هموق ريغنم موق ةياءر هلسن نا ةيناسنالا ىلا ءاطخلا نفداةتعالا اذه دقتعي نأك نمو

 : ناتقيرطالا ةينيدلا ةطلسلا هذه بحاص ماما ذئنيح نوكي الو ٠ هنيد ريغ نه سان ىلع
 رسقلا هنث ٠ عاوناو فانصا طغضلاو ٠ هئيد يف مهلخديأ هموق ريغ ىلع طغضي نا ىلوالا

 ىفاب روا يف اريثك مالا اذه دهوش دقو قزرلا قرط دنس نيغرتلا هتمو باهرالا هنمو
 هموق نم نكي مل نم ىلا ةطلسلا كلت بحاص رظني نا ةيناثلا ةقيرطلاو ٠ اهتياهاج ردص
 لعو اراتخم آل ارطضم هاعريو ٠ هموق نم راص ىتمالا لككيال هنال زاقتحالاو صقنلانيعب

 فاسنالا قمحلا طقسي كلذبو ٠ ةليذا_مهو ةزيزع اهم تائف ةمالانطاب يف فلاثت كالذ

 هللا اهعضو اكو 06 نا بجي 5 لهاستلا ةليضف لطْبتو «هانرك ذ يذلا
 ٠ 3 -. 02 5 .٠ ب 5 ٠ 6 - ٠ ٠ 5

 ةفلت# سبهاذمو ةفلتخغم رصانع نم ةفلءوم تناك يم ةمالا ةموكح ةبح نم اذه ٠



 ١4 دودرلا ب باب
 سي ري ع اا اياب ا يب ل ا ا ا رج ل ا ا سي ل ل ل و لس يي ب ل ل سجس لح سجس

 جرخي ديري 0 ةاشي ام نقتعي نأ ق.نآشالا قَد نا ينو .٠ ىنرخلاةلاسم كلف 0
 . :نان والا: اووح ىلا ؟لضن انهو ٠ دارا 56 ءيشب دقنعي نأ »وهو ردت 1 قح هئم

 كالذ قيطن ال نايدالا لك نا لعن نُغ ٠ اهدحجي دحا ىلعربدت نا نايدالا ىقيطت لهف

 يندملا عرشلا مدقت تمبصا اهنال الا كلذ اف مويلا هتقاطا اذاو ٠ قالطالا هجو ىلع

 ىتح مهلتق نوبجوي مهو « ةقدانز » نايدالا يدحاج نوم نولمسماف ٠ ينيدلا عرشلا ىلع
 نيدحاجلاًءالذوه نوعا نر تاو ؛ةحفصلا ) مالاا نماصلخت هيحوأ هسفندشر نبا نأ

 لثق كالذاو ٠ ةطنخلا نم ناوزلا لص تسي” 5 سانلا نيب ن٠ مطاصئتسانوبجوي مثو « ةرفك»
 روصتملا لثقو اينابسا. يف. شيتفتلا ناويد نمز ٍق-نايدالا يركنم ىتيسملا سوزلكالا

 بي رغلا ضفانتلا نم نكأو ٠ هللحو رخ 1 در يف ذاتسالا هيلا راشا يذلا لغقلا ةقدانزلا

 شيتفتلاناويد دي ىلع ةيحيسملا يف همرحو مالسالايف ليذعلاو لتقلا اذه لا> ذاتسالا نا

 لك يف ةليذر وا ةليضف ا 1 ناكملاو نامزلا ريغتب لديبتنو ريغتن ةليذرلا وأ ةليضفلا لهف

 مالسالا 5 ةئدانإلا يلناقل ل ٍِ وهف. اننا رمال ا مار هنأف معلا اما... ناكمو ناعز

 ءالذوه ناأك ناو ةقدانز 3 وع“ نم لتقف يف نوئطخ ماك منا ةيحسألا, اق ميملتاقو

 ناناسنال زوجي ال رشدلا هللا اهحنم ىتلا ةايملا نا كلذ ٠ ءاطخ هدعب ام ءاطخ اوأطخا دق
 ملعلا نيب .لاضفنالا ضيا ثدحي انهو ٠ ناك بيس ياب و تناك ةياب اهايأ يلا
 1 لهاستلا قيطي ال نيدلاو عافد لك درجلا ناشالا قخ نع عفادي مهل نال نيدلاو

 0 ىلعاف وخ دحلا كلذ

 ؛ةيناشلالاب !"درقنم ناك ءاشن 11 يذلا ناوعم : رخ ا رايثعاكانبف كاذو اذه ادعامو

 هنود ع ءلكب أ م رككموي ناكو ٠ هينمزلاو ةيحورلا اهخوفوشأ ديحولار ,دملا ناك هنا يا

 ةعانصلا يس لعلل ينلا ةيلمعلا لعلا ةمشع نم هل «يشث ال ًاقيعض اًرصاف ناك لع لع لك نال
 تالاقمو ةيلدج لاوقا نع ةرابع رذئموي للعلا ناك امئاو ٠ نامزلا اذه يف ةعاززلاو ةراجتلاو
 ةميئذأ معلا هئاردزاو هراقئحا يف 1 رثئموي نييدلا ناكف ٠ نهذلاو روصتلا ايكيحي

 قرشلا نم ضرالا متفت سون: ةسامح نيدلا ٌتاتن تناكدقو ٠ هئاتن ىلع ةفقوتم ءيشلا
 جسئاتنلا هله بحاص قح نمو٠ ريا رشنتو داسفلا مدت اسال وك هزو ىقنو برغلا ىلا

 ٠ تانحاشملاو تال داحلا يف هتقو لك ف رسي ناك يذلا ليئفلا]علا كلذ تيردز, ناىيتقلا

 ةمالايف ٌةدحولا 006 ناتارو ةيعاّتجالا تائيملا تمدقت ا ٠باشو ملاعلا "بشل نكلو

 ناقبال مظنتلاو بيترتلا ناو ٠ ميظنتلاوبيترتلا ةدحولا عم بحي لب ةمالا ىنكي ال نيدلاب



 دودرلا باب أ ٠

 7 0 ا ا 1 ا مج ام اممم امير

 ٍ فتروذنو مولع ىلع ىنبت* ةيلمح ةليضف كلانه نوكي نا بجي لب طقف حالصلاو ىوقتلاب
 1 ميظنتل جايتحا دشا معلا ىلا نيدلا جايتحا ربظ ذئموي ٠ ةلاسملا ه+و ذئموي ريغت - تش |

 1 فكتيبدلا عزاني ذخاو هردق علا فرع نيملا كلذ نمد ٠ هعمجي نيدلا بعت 5000

 : ٠ الي وطائفوةلم لكو ةما لك يف عازنلا اذه مسا دقو ٠هنع ينغتسإ ال هآر امدنع هتطاس

 00 || شمب نكلو ٠ هاملاو ضرالا نم ا دوضعم ناك هنال نيدلا بناج يف لوا ةيلغلا تناكو
 7 || ناسلابجوب ةيماسلا اهدصاقم ذافنال ضرالا ىلا ةيملالا ةيانعلا مهلسرتنيذلا رشبلا مظاعا
 ةفكاولاماف ءامسلا نم مهل ةب وهوملا مهلوقع را علا بناج يف اوعضو ملاعال ةعوضوملا ةيماسلا
 عارتخاو نوكلا سيماون فاشتكا كلذب دي رنو ٠ ةلئاه ةلاءا ملعلاو لقعلا وحن نازيملا
 ةيلمعلا معلا جئاتن تخبصا الف ٠ رشبلا هافر دي زتو سانلا ءاقش ففي يلا ةعيدبلا هتاعرتخ

 هئدابم ىلع قبطنت اهنابرذئموي ىدانف ٠ اهراكنا نيدلا عسو يف دعي مل دحلا اذه ىلا ةرهاظ |

 اهنم جرخشسال ناعماب هبتك ارقي نيملا كلذ ذنم ذخاو٠ اهتمواقم يف هرمع فرص نا دعب |
 ادرج ابمع هجولا اذه نم ملعلا زوف ناكف ٠ هئدابم ىلع اهقبطيل اهطميو اهدشي تايآ

 ةل١ لكو ةسما لك يف نيدلا نا يرصلا مالكلاب هانعم ٠ زوفلا اذه ىنعم ام نكلو
 مهضارغا ءاضفو بعشلا حامج بكل تال هنوذخشي هءواس ءور راصو ٠ هسفنب كثي راص

 تناك ىنلا ةفيطللا ةينيدلا ةساملا كلت هافسا او تدمخ كلذلو ٠ ةيصوصخلاوا ةيسايسلا |

 ل روك بانا ىرن“ دعت مل كلذل٠ مالسالاو ةيحيسملا يردص يف لاعلا ءاضا رو ظ

 ٠ ةيحيسملاو مالسالا ردص يف ثدحي نآك امربنملا نع نم نهاكلاوا مامالا ظعو مهعاهس |

 ٠. اهيف يبلقلا نيدلا تاظفاحو ضرالا يف فطللاو ةقرلا لاثم "نه. ياوللا ءاسنلا الا مبللا
 ٠ ةيماسلا ةليضفلا كلت ءاخضنراب اهفقالخا تطغاو بوعشلا باد !تفعض اضيا كلذلو

 ةكلغ فرملاب كشلاو٠نيدلا « فرحي » كس نع ةرابع وه اغا ه>ولا اذه نه لهاستلاف 0

 ٌْ ٠ ىنعملا م ناو

 لهاستلا ةملكب ممدارع ةفسالفلا ينبي اهحرمش مدقت يتلا ثالثلا دعاوقلا هذه ىلع

 ٠ ةدعي” ال ويف مرظن يف ةليضف لهاستلا اذه ناك اذاو ٠ «لهاستلا لهاستلا » نوحصي ال

 دعب ذاتسالا نيب و اننيب ريصي كلذبو ٠ مهم نيسمجتلا اضوضخ نيدلا لاجر دنع ةليضف

 اذه نرع عافدلا نالا دعب ذاتسالا كرثيو نظن ام ىلع دج قيمع داو نايبلا اذه.

 هأوس لهاست الو قيقحلا لهاستلا وه يذلا لهاستلا 0

 200 ا
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 يمر م م م م م رم همي موب يا ا ا ل لا ل ف هي

 لصفلا

 ةينيدلاو -ةيدملا 'نينطلسلا نوب

 ( يقينحما لهاستلا يف يقيتحلا بيسلاوه )

 ىربك روما ةسمخ ةينيدلا ةطلسلا نع ةيندملا ةطلسلا لصف اذا يعادلاف

 لبقتسا ةمددخ ديق لك نوم يناسنالا ركفلا قالطا اهلك اهمها وهو ( لوالا )
 1 -ت

 لاوقنف ليصفتلا نمائيش ىفتقيا لهو ٠ةيناسنالا

 ميقحو ىلاكت هللا ةذابع نسانلا ملعت نايدالاضرغ 9 ضرالا يف نايدالا ضرغ وه ام

 تادوكملا ضرغ وه ام نكلو ٠ اهبتك يف ةروكذملا قرطلاب مهنو ءوش حالصاو لئاضفلا ىلع

 نع صنت: لك ةي رح ظفح يا سانلا نيب :نمالا لقفح تاموكملا ضرغ 9 ضرالا يف

لا | ةي رح نم دحوي نازيمي* ال روتسدلا اذهو ٠ روتسدلا ةرئاد
 ام رادقم الا يش صختت

 ءاهسلا ةيق' تحمل ىاطم رع ةلاذلا 13ه دع ان كح صختلا) ٠ روبجلا ةولصل هذخا يمحي

 كالانه سلف اذا ٠ ءاشي ام دقتعي و ءاشيام لوقي و ءاشي ام لعفي و ءاش ىتهودغي و حوري

 يلصالا تاموكملا ضرغ نال هركف نييعتو هكولس ظيطختل ةعوضوم قرط الو ةررقم دعاوق

 نال ٠ كلذ فالي يوف نايدالا اماوإ: هفرشو همدو هلام نم ابعبتي أمو هتب رح ظفح وه اغا

 داقتعالا نموملا ىلع بجي ةروطسم ءىدابمو ةعوضوم ديلاقلو ةطوطخم ًاقرط نايدالا يف

 ضنانم لالا تاموكللا ضرخف:» قلعأ عايضو راقتحالل فدبتسا اهب دقتعي مل اذاو اهب

 يفنيدلا لاجر مويلا تلاس اذا كناف٠ معلا ةلاسم كلذ ىلع ليلد حضواو ٠ نايدالا ضرغل

 ةسمخ وأ نينرق دعب وا نرقلا اذه يف للعلا قرب ةتغب ممل اذا مكوق ام : لاءوسلا اذهتلم لك

 ١ دلوت تانئاكلا دلوتك ضرالا يف ةايملادوجو ةقيرطدي دج يظعفاتمكا تكا ا

 9 < ادبم تروكرتتو ءادبملاكلذب رذئموي نودقتعت له ( اليخ« كلذ ناكناو) ايتاذ

 رظنن مهيلع لاءوسلا اذه يقلت نا لبق نآلا ذم انناو ٠ مهباوج فرعت كنا بير الف

 اذه لثم مهيلا كبيجوتل مههوجو ىلع ودبت ينلا ةعيدبلا ةساملاو ليما بضغلا حئاول

 سال كلذ نال هباطت ال اهنا اك كلذ نم بضغت ال ةيندملا تاموكللا نكلو ٠ لاهوسلا

 لقعلاب ثحبلا ياركفلا ةي رح اهتلمح يفو ناسنالا ةيرح ةيامح اهتفيظو امنا ٠ اهتفيظو نم

 5 هيمؤاقم ايتنيظو نم يلف بارسال ياالل ىدر ةيدبالا رارسالا قاعا قمعا ىلا

 نم ياك !ذاو ماق ءامسلا نم ناك اذاف ٠ هناشو هكر نكلو هيام اهتفيظو نم سيل هنا

 ياايبلس مارتحا همرتحت نا « ةيندملا تاموكملا » لع بجي ديدج 60 ا

 ي>ا>>>>>اا>ت>>حتتتتتت>تحععغتعععمل0ا



 دودرلا باب 6

 تامروكملا سوماق يف دعب رطسن” مل « ةقلطملا ةقيقطا » ةملك نال كلذ ٠ هب يلايت ال نا

 ٠ عيضر الفط لازب ال للعلا نآو دعب هدح ىلا لصي مل يناسنالا لقعلا نا اهرابنعال ةيندملا
 ٠ اهتقيقح دعب ةقيقح الو ةقاطم اهدنع ةقيقللا ناف ٠ تللذ ضقن يلع يهف نايدالا اماو
 (ميفاسنالا ركفلا ىلعطغضلاىلا اهتعيبط مكحب ترطضا تاموكملا مامز نايدالاتاوتاذاو
 ام ةينارصنلاو مالسالا يف ثدح كلذلو ٠ 1 لك تنواقو اب نو يف تال ناك:
 لافطالا اهفرعي ةلاسمم لاف هنال هللاغ نجس كالذل ٠ ةفسالفلاو ءالعلا داهطضا نم ثدح
 لثقو ٠ دوجولا ةدحوب لاف هنال ذاتسالا لاق امك ونب رب قرحاو ضرالا نارود يو مويا
 نيب نيب روالا لصف الواو ٠ دي دجلا نم فوكلا الا كلذ لك يف برسلا امو 'هريغ نورك
 ءاهثناو ةيوبابلا ةطلسلا لع ةريثك اب ورح مهكولم ةراثاب ةيندملا ةطلسلاو ةينيدلا ةطلسلا
 اذه ابروا يف ندقلا خسر ال ةينمز ةطاس لك ند نيني رثلا راح الا وبجد رعب آلا
 ىرأل هعون معن الرخا ند نآلا اه ثراك لب ٠ اهيف نآلا هارت يذلا خوسا
 ٠ هيف انيار
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 نرعع رظنلا عطقب ةقلطم ةاواسم ةمالا ءانبا نيب ةاواسملا يف ةيغرلا . (.يئاذلاو )
 : : 00 م د ع ١

 اروعش ضعب ماب مهضعب اهءواضعا رعشل ٌةدعاو هم اعيمح اونوكيل ممتادقتعمو مههاذم

 4-1 نا و الل اذوهو ٠ اعيمح مهقوف عضو 2 مههاذم ند بهذ ةعبأت تسال دهلطلش

 ةّصنم يف نوب وصخم اياكنال نا دودقملا اغاو نييناو وأ نيييسموا نيميسم ةطاساا هذه لاحر

 قحلا» نال نيد نودنيد ءىدابمديب أتونيدنودن؛دنع عافدلا ةللأ هضم يث ينل لدعلا

 هيفدحال فرصتالو' نايدالا قوفوهلب نايدالاب طونم ريغ هنع عاف دلل اوفا يذلا «يرشلا

 ٠ يوقلا يناج فيس ماد ةدئافلاو ةيجرالا لمي راوسالاكالت ءاقبف الاو ٠هدحو هلل الا
 ةناهاو ٠ تابارطضالار ةيلخادلانتفلاب ةمالل فعض كلذ فو ' قدلل ال ةوقلل تلا نوكيف
 يف هسم مرح يذلا هيسدبالا يرشبلا قمل ضقنو ٠ ةو رك ةزيزع هللا اهقلخ ىتلا ةيناسنالل

 نال ب ويدلا رومالا ف لخادتلا ةينيدلا ةطاسلا نوئش نه نسل هنأ (ثاانلاو )
 و 2 سسوس عم

 ىلا يبني هنأف ايندلا ريبدتب أبءزاي نهو ٠' ايندلا ريبدتأ ال ةرخ الاريبدتل أ نايدالا

 0 هللا ل ماستلا يا باقلاب ناعالا نايدالا ةرئاد نال كالذ ةيادبلا قف حج ناو لددفلا

 زيلامسي سسص

 ض0غأ411111 ]ؤ| | ||| | | | 0000000000000 | ]| | ]| ١4]



 ١ نق « دودرلا باب

 كي بب0  ا 0-0-0 0 0 0 0 1 1 1 

 مويلا كقتعي يذلا اذ نه»و ٠ و كي 0 دعت م ةرئادلا هك نع نابدالا تد>رذ ىدو

 هتايضتقمو رصعلا اذه لاوحلا ىلع قريطنت نايدالا ةاشن نمز ٍق كر يفبلا لاوحالا نا

 يذاملاب هريب لت ع رضاخلا ناب لوقلا حصيل نرف ىلا نرف نهزيغتل يلا

 نيب ةعماجت ماد ام هللا ءاشام ىلا اهبف فعلا نارتساو ةمآلا فعض ( عبارلاو )
 ءاحنأالا دابطضا ( لوالا )روما ةعب را كالذ تء لخديو ٠ ةينيدلاو ةيندملا ةطاسلا

 نودعتمب ءال هو ني دلال اجر راكان ع نودعتم هاك دال او ل دقعلا باص ا ىرث كالذلو لقعلاو

 عقار كالذ ف ءاطخا نارخدن الو ٠ مهاقعو ممماكل وق لاما نع ممزو ميفعضأ مع

 م ل « هشفن ني للا ىلعال مهئاي ريكو مهتهارشو مهفعص ىلعو ندا لاجر ىلع

 ةيرتكب قرطبألا نيكسملا بعشلا ةماعل اضوصخو سانلا ىلا لصي ال نيدلا نت ١ ١
 هاكذلا لام ىت» ةمالا يف ءاكذلا مواقي ( نيدلا لاجر يا )اذا نيدلاف ٠ قب رطلا هذبك

 نمش يف اهتولصمو ٠ اهئانبا عيجج ءاك5 ىلا ةجاتحم ةمالاو ٠ ةليلف ولو هسفني لالقتسالا ىلا
 عجاف ٠ نيزجاعلاو ضارغالا لاوصا يديا ٍق دل تراص الاو' هقيدع ف ال ءاكزلا اذه

 زول ىلا ا مسيو ةمالا ف ةايطاو ءاكذلا عيباني تاق ةيندملا ةطاسلاو نيدلا نيب

 ةاراج اهيلع بجو) كتعدحأ أ اذهو ١ ايعيط نه ةئيعض ةينيدلا ةطاشلا نا ) يئاثلاو ) لهجلاو

 6 واي الل ةمو' 2 لكو 59 اهساساو ةمالا داوس ةماعلا نال 6م اللا 01 ةوق ال ذا ةقاقلا

 اممردبت ةطلذ لك نا عت نيادلاب ةكورتملا ةيركتا ل هن روح را ةكلم تناك اوس اذ

 ةينيدلا مك ا نو ال كالذلو 1 اهيلع بعشلا ةراثال هعب رد أ ءوادعا اهدزغل نيدلا ٍق

 تافرحلل أعان ف بيسأا وه انهو ٠ ابحي يففلا رومالاب بعشلاءاضركس | يف ةغلايملا الا 0

 اهضرغ نا كلذ ٠ مهل اًرغم اهنم ناكام ىتح لئاسملا لكيف مهل !هتاراجتو ةماعلا فطاوع

 ةزاثا تح .ليبسلا اذه يف .اًرئأج نوكي يش لكو ٠ بعشلا مدقت ال اهناك ظنح
 قرح ةمالا 2 نانيح ٍق كالذ م شنو عسل ةززعم ةيركملا قتل ينيدلا بصعتلا

 ع ل و ةوقلا لييس ف ةدمعب أطاوشا ريس مد رغلا ةيندملا تاهرك اوال مرالا

 < عيطتست ال اهنال كلذ ٠ ةبيصملا يثو نوئطخ ةيالاةصاخ كلر ٠ "نم وعش ةيقرت الا نط

 نيتطلساا نيب عنج اومول أهمول ليقف اهتفيظوو اهتءيبطل ةاراجم كالذ عنضت نإ الا ةرورضلا

 سوم عضو هب دي رثو ٠ هنع مزالو هركذ مدقت يذلا يناثلا مالا عبرت ) ثكاانلاو ) اهدنع

 دي ذلأ ىرذلا قاقشلا وه سوملا اذه: !همايحو اهتوقب بهذي اهرتم زةقالا نتا ى



 دودرلا باب ١
 يح ير ل ب لب ل ب ع رح ا م ب م ل م م ل رس سي رس ع عسب رسب عبي حب سيح مسا سس

 كلذو ٠ رصانعلا عيمح نيب ةقلطملا ةاواسملاو لدعلا نازيم ميقا ىن» الا ا الو فخيال
 ربا ىلع نبا لضفت ال ةيندملا ةموكللا نال اهدحو ةيئدملا ةموككلا ةطساوب الا نوكي ال
 هيب دل تاموكللا اماو ٠ ةهازنلاو لدعلا نم ةديعب تناك اذا الا داقتعا و! بهذم لجا نم |

 )000 قرت 2. لطي .ةقلطم ةاواسم اهئانباي اهئانبا ريغ ةاواسم اهتم بلطي نم تتراف

 تاوهش مبسوفن ىلا ذفنت ال نيذلا ةهلالانم وا ةكئالملا نم اهفواسءور ناكاذا الا "هبللا
 دعب لزانتت مل ةملالاو ةكحئالملا نا ضرالا يف رشبلا ظح ءوس نمو ٠ مثءواوهاو رشبلا
 لكأي ينيدلا قاقشلا سوس ناك ىنهو -١٠ادحاو اماءولو مهتاموكح ةسائرل لوزنلا ىلا

 فتراتثف اهنطاب يف نوكي هنال كلذ ٠ طاطخنالاو فعضلاب اهيلع يضف دقف ةمالا ءاشحا |
 هتزي رغب فرعي ناسنالا نا ا و ٠ قوقحلا ةموضبم ةفيعض ةئفو اهقوقح ل كب ةعتّمم ةيوق ةئف |

 هتزيرغ قئاس رطغي وهف تا الو ضقني” نا زوجي ال « يفاسنالا ملا 2 نأ

 0 يف لودلا نا مولعمو ٠ هثيغي نأ ىخري يوف لكب ةثاذتسالاىلا ءاقيلا ىلع هصرحو

 رخآ ةلود نوذوش يف ةلخادلل ةصرف اهادحال تفس اهكف سئارفلا لوح موت روسنلاك

 0 ا تيقتسلل ةباحا م عة يش 001-1 وصلا اباط م ادفا ياو كالذ ىلع تفالقا

 ةماطلا ك انهو ٠ اهضارغا ًءاضق ىلا ةعي رذ ةلخادتملا ةلودلا 0 اعودخم ثييغتسملا نوكي
 فروكي الو « ةريغلا » ةجححب لخادتملا يوقلا الا عيملا ىلع لب طقف قيرف ىلع ال ىربكلا
 ه يناثلا مالا ءةررع مزأ مو 00 هتعفنم بيصيل « ةراغالا »الا يقيقملا هضرغ

 ةسدقلا ةينيدلا :ىدابملا ضي رعت وهو ٠ عبار سما ىمالا اذه نع مزلي هناف ثلاثلا مالا
 ام ذا ٠ ماقحالاب لئاسملا ردجا نم ةلاسم انهو ٠ اه دسافمو اهب ك1 الدو ةناسلا كاعفال

 ة ايلا م ارا ا لاق نيج نا عبارلا هدر يفذاتسالا اهفرع م يهم 9 مويلا ةسايسلا يش

 0 كرمو ةسايسلا ةملك ن 5 فرح لك نو ةسايسلا ىنعم نمو ةسايسلا ظفل نمو

 ملكتي صخش لكن هو ةسايسلا ارا كا نفرلا لك ندد ةبابملا نه لاي طخ لابخ
 هذه ن١ سوسمو سئاسو ٠ سوسيو ساس نمو ٠ ةسايسلا ٍِف لقعي وا نيو ٍلعتي وأ

 مهناف ٠ نيطايشلا سوةور هناك اهءلط ٠ محملا لصا ف جر ل شل اهناك ةسايسلا |

 ٠ ةسايسلا ىلع ةمايقلا هذه ذاتسالا ماقا اذا نكلو « نوطبلا امنم نوثلاف اهنم نولكأل
 اهمذن ٠ رخآ ىمال اهيذن انناف نحن اماو ٠ نايدالا يف دوجلا ببسن هيار يف اهنا ببسلا
 اصوصخو ضرالا راطقا عيب يف لودلا ناف ٠ ءاخالاو صالخالا ىلع ةينبم ريخ ينال
 دصرت ةدحاو لكو ةيمدهجلا ةهلسالاب ةملسم ةلئاه لاوغا ةباغج مويلا نه امنا نهنم ىربكلا



 نونو

 ١ 66 دودرأا باب

 دحاو ةلود املا يف 7 ناك ولو ٠ ىرخا نيعب اهلزاغنو نيعب ارو اببلا رظنتو اهنقشر
 دصقيا ناك اك اهتبار "تح اهنطب :يف'نهلك . نيتمجحو نم رهق لودلا بما هاذا اهنا ذل
 م ةسايسلا ساسا وه ة'رلاف ٠ دغلا ذنم كالذ يف عورشلا يف تددرت ال لوالا نويلوبان

 اًريفك هءارو ري ءايرلا نا مولعملا نمو ٠ فيعضلا نمو يوقلا نم هاي رلا ٠نامزلا اذه

 جر#ورامفملا اذه يف لخدت نا ةينيدلا تاموكحلا عيطتست فيكف ٠ لئاذرلاو صئاقنلا نم
 ناديم نف جو ردخا نيح ةيلغلاو رفظلاب ةربعلا نال « 5 0 » اناق ٠ هادبملا ةميلس ٌةرفاظ هنم

 الا نكلو ماحز لك نم ماد جورملا هل رودقم ناسنالا ناف ٠ طقف جورملا ال ماحزلا
 برا / اذا رغظلا اذه لاب" ل اًرفاظ هنم 4>ورخ هلضف رهظب* ةيضألا بعصلا

 لذ نكلو“٠ ةغتاضملاو بذكلاو:اءاب راب يا ويجلس ةيدملا تامركللا ةحدلا 2
 تزوج اذاو ٠ "اتملاحواو ةسائسلا ةأجح يفءاواخدي و اهءواسءور ياريت نأ نادال 2

 ةروهشملا ةدءاقلا كالت اهتدعاف ريصت الا٠ةسايسلا لحوب اهسنن فرايدالا خطلات الا كلل

 0 كرئاو ٠ كلذ ءارج نم رثكموي 7 0 ةياو٠« ةطساولا رربت "3 0

 رم :ةشايسلاف ٠الا ةزوص ةاسءورلا نوكي نا تحي ىلا ايلغلا ةينيدلا لاكلا قدا

 هئاس ءورو ني دلاداعب اب كالذلو . [عظع كدا 00 نيدلا «ىدابم رضنت هجولا اذه

 ةاءاسم لانه نكلو ٠ اًريسي بطخلا ناكل دملا اذه ىلءاروهقمرمالا ناكولو ٠ ةسايسلا نع
 همور يف :هماع ةقلطلا َهتوارال ابابلا لاتعما رم سكي اذ لوالا نويلوبان نأف ١ يرآلا

 ىلع ةب رضلا هذه نم دشأ . ةيرصض .ةياف « زيراب يف وانتنوف ىلا اليلذ اريسا هب او
 يف نايدالا ءاسءور .لازنال 0 امو١ ضرالا يف هللا ةفيلخ يف ىتلا ةينيدلا ةطلسلا

 ةطلسلا لصف عيمجلل لضفالا نم ٠ كولملا يديا تم فديفلاَو لذاا نم ةلزاملا هذه

 ىلع ثدح ناك ءيش ياوا لذ 1 طفلخ ثدح اذا يت> .ةيمدملا ةطلسلا نع ايلعلا ةينيدلا

 اهنأكف :زازعالاو ةءاركلا نم نصح يف ايلعلا ةينيدلا ةسائرلا تناكو٠ طقف ةيندملا ةموكملا
 ضرالا رابغ نم ءيش اهيلا لصي ال ءامسلا باوبا ىلع

 ما تر» سما اذهو « ةينيدلا ةدحولا ةلاكما »ريخالا وهو سماخلاو ( سماخلا )

 ىلاو ٠ ةيهسملاو مالسالا يف تابارطضالاو نئفلا ىلا تءد ينلا بابسالا ربك وهو رومالا
 5 اهيف تثدح يلا ةيومدلا ثداوحلا لك بسنل ببسلا اذو

 دحاو سئر أمم موقي ةعب رشلا هدهو 0 ٌةدحاو ةعب رش ند لكل تح را كلذ نايبو



 دودرلا 5 | 7
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 لك قي ةظلبللا 2 ظ ها ئرلا اذه 1 اهو ٠ ايلعلا ةطلسلا عجرم هيلا 6 ظ
 تالت لك يف ه.هذم يعب ان عيمج ىلع ةطلس ٌةرورضلا مكحب هل راصدقن هيه ءاهيف رشتنملاد البلا

 ةسما اهلك تسيل ضرالا ناف ٠ ةسائرلاو ةطلسلا ىلع ماحزلاو لاضملا كبتشم انهو ٠ دالبلا
 يناملالاو يوسنرفلاو يزيلكنالا اهيفف٠ بهاذملا ةب راضتم علاصملا ةفلتخم مما ين لب ةدحاو

 ملامم ضنا عاصم مالا هذه نم ةدحاو لككلو ٠ ع "لهو يلاطيالاو 0 الاو يناهعلاو
 ايلاطيال اكاحو 7 د( انكر ةاذم اباثلا نك ولئن ضع. ؛ادعا:ايضمب و ايتققو
 لودلا كالت نم ةلود نك و ش يف ةلخادم هل تراص لودلا هبارت ةوقو شيج وذ وهو

 نونوكي نوسو هورملا ءال ءوهو ٠ هتسائرل مح نوعضاخ مهو اهلك اهيف نورشتنم كيلوثاكلا نال
 ةينطولاهتحلصم لضفي يذلا ودو « ةصاخلا » هنوهس مسقف نيغتت نهذم لكو نيد لك ف

 ٠ غيث لك ىلع ةينبدلا لئاسملا لضفي يذلا وهو « ةماعلا » هنوم“ مسقو ءيش لك لع

 لافقال ةيوسنرنلا ايئاطي رب ةعطاقم يف ماعلا اذه يف اوجاه نيذلا ةماعلا ضعب ناك كلذأو

 متدل كا اذه نوعنصت اذان » مهلاسإ نم نوبواجي اهيف ةينيدلا سرادملا ةموكحلا

 ينيدلا بصعتلا نيب عازنلا ربظ انهف١ ءيبث لك لبق نويحيسم اننكلو ىلإ - «نيب وسارف

 رشع ثلاثلا نوال ابابلا ةيكيلوتاكلا ةسينكلا ٍيكح نا ولو ٠ هرهااظم دشاب نطولا ةفطاعو
 هتكحل همزتلا يذلا توكسلا همازتلا نم الدب ةموكملا ىلع ةروثلاو ةمواقملاب رذئموي مثلما

 (00 الا ةز روبجلا ةموكملا اهدمحت ال ةيلعا برح اشرف تاعطاقم ف تراث هتنازرو
 ةوقلا الا ةوق الو هل لوح ال ابابلا نا نومل## ايناطي رب ةعطاقم يلاهأو كلذ لك فينك

 م”لاتقلا يلع بّردم حلسم شيج هدنع ناكول يا ةيندم ةطلس اذ ناك واف ٠ ةيحورلا |
 همور ىلع ليئوناعروتكيف كلملا ءاليتساوايلاطيا ديحوتب هنم ةيندملا ةطلسلا غلم لبق ناك |
 اا1 000 استر نيبو همي تراثلو .”دحلا !ذهملا يبايع . ايلا عاطتسا املا

 يف ابرواكولم نيب و هنيب بورحلا روثت تناك 5 يجراخ شوجو يلخاد شدج نيشيجب اهيف |
 00001 تاير ةللمم كاك كللذلو ٠ اهنمازئضا وا 0 لجا نم نامزلا يضام |

 «ةيلخادلا لود نوهوش يف ةلخادملا نع هدي فك و هفعضرابظال هتمواقم ىلع قافنالاب ةمئاق

 ةينيدلا ةطاسلا نع مزال رما ذهو
 لقعلا تاوهو ٠ رخ ارظن كانبف مالا نوفوش يف ةيبنجالا ةلخادملا هذه ادع امو

 نيلجر لب نيتلئاع لب نيتما نودحت له اولمات ٠ نيابتلاو فالتخالا ىلع حوبط» يرشدلا

 اهو ٠ عونتلا ىلع عوبطم نوكلاف ٠ ةدحاو قالخاو ةدحاو راكاب نيتخا وا نيوخا لب
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 ١6 / دودرأا باب

 ار هلك ناكل دحاو قسن ىلعو ةدحاو ةريتو ىلع هلك ن اكول هناف الاو هلامح ببس عونتلا
 ءايشالايف هنم دب ال 82 عوذتلاف « ةدحولا يف 7 » ةفسالفلا هيع“ ام اذهو 6 ٠

 هتاف مهتدحو باطي نهو مهوقعو وشمل قا 5 2 تا راكذالاو صاخشالاو

 بععشت تود انفو 3 ( ةدحاو ةمأ سأانلا لعط 8 ع ولو 0 6 ا بلطي

 أرح ملعو شايحاو طايقاو تاتسوربو ةنراوهوةرطاسو كياوناكو نك ذر دال ةيحيسملا

 اراك تهاذملا هلهو ٠ ةريثك قرفو ةعيشو ةئس ىلا مالسالا بعشأ بيس فيا انهو

 - ,فانمو مهحلاعم ناللدخاو سانلا 0 فااليخال تبعشت اغا ) ةيحيسمو ةيمالسا (

 دب لك عل طقو هدب قف 0 سم شعل نا ف ملم قير م ءرو مهفالخأو ممث اداعو

 اهعاضخاو ا هذه د يحوت 4 هذه ةلاخلاو ا هوو ف ةاحال نع ةيمنجحأ

 ةدحولا هذه ل هيدغءو أ قيرطلا 2 امو٠ةدحاو ةسائر 5

 دقلو٠ اهودحي نأ ندد نالا ىلا نايدالا 2 نم قب رطلا هذه 00 رسملا نا

 تنتستو ربلا ىلع كيلوثاكلا ماق كللذلو « ةوقلا » يفث قي رطلا هذه نأ لبق نم نوري اوناك

 عبارلا سيول رما ضيا كالذلو٠ ذاتسالا ركذ اك يالترب تاس ةحبذم يف مءامو اوكفسو
 ةسياكلا ىلا نودوعي ال 6 اذا هدالب نم تينع 3و نال جور ى» ندا كلملا 8رشع

 ءاهتلال نامزلا كالؤ كيس اسرف ةينذم ىلع ارتاكتا ةيندم ءاقثرا تالذ يف ناكف ةيكلوثاكلا

 كلما ازا قي 5 نوف ١و ب '؟اذدلا لها نه مهلك اوناكو | ملا نيب وسنرفلا تاثسوربلا

 ةسأ. بيإ| ةسايسلا اهنكلو الك ٠ هتكلم نو تاقشتف نإلا درطيل 0 رسع عبارلا نس

 تيحستم را نإ هْنف 8 ةيئيدلا ةدحولا باط ىلا هتئاملا ىبلا يت -ذاتسالا اهركي ىلا

 شاعنتلا ثاوند ا ضيا كالذلو٠ هيلع اراكتال انوعو لخادلا ف هنكلمل ةادعا 00

 ةدحولاف ١ ةسيكلا هاضرت ال كلي وات :اييلووومهوا .نايدالا .يدحاج ةيرال ابا

 فنرا دحا ركتي الو ٠ عئاظفلا كانت لك نم ديحولا ضرغلا يف ( ةيسايشلا )وا ةينيدلا
 لل ءاورا دابطضال اثالذب ردكموي نوددعقي اوناك ءالهجلا نيدلا لاحر 0 2 ريثكا

 مهلقنو مهدي اورب هل نيذلا نيفصنملا نير ءوملا مه نكلو » ةرفكلا » ٌءامد ند مهلهج

 ءىدابملا كلت ىلا رظنت تناك اهناف٠ ةينيدلا ةدحولا ناك اغا ةيدكلا ضرغ نا ىلع نوع

 هب قيس لع يذخو هثيب لوح ةادعالا ترثاكت لجر رظن ةديدجلا تابعشتلاو ةَدَيَدِ

 5 ترايئاثلاو 0 هّقي رط نه م ملص ًامسو مىبراخي نا لؤالا : ناقي ْرظ كاتوانا قس اذ

 ناكل لب نادنالا ةفاظ ف سبل ريخآلا صال | 50 ٠ مه م تببلا نه ت2



 دودرلا بأب ١ هراب

 رس ا ل ا ل ل ا ع ل ا ل ا ا م ع ع ع ع ع ع

 هانلصف اك مالسالا يف هلصفن ال اننكلو ضيا مالسالا يف هلوقن ةيحيسملا يف هانلق امو
 -2رآ اقف انه لوقت امناو < ةراشالاب قتككت لب٠ هيف لوخدلا دي رن ال اننال. ةيسملا يف
 ا( 2 اق اهدعو اهدع دعت سابع ب ةلودهل>ا نم تطقس يذلا ريكألا بسلا
 ا”( التت ىرخا ةدجو ىلا ءاجتلالا ىلع اعردقم مدعو نيدلاب « اهتدحو > ظفح
 ال ىربكلا لودلا نا ايو ٠ ليبسلا اذه يف نومألا ميظعلا ةفيلخلا هعنص ام لك نع مغرلاب

 اي ةلروتسم اًرما ةينيدلا ةدحولا تناكو « ةدحولاب » الا مودت ال صوصملا ىلعو موقت |
 برعلاد# هافسا او ىبتنا اهطوقس و سابع ىنب ةلود طوقس يرورضلا نم ناك دقف انمدق

 ةقرألا كك
 «ةوقلاب»ةينيدلا ةدحولل سانلا عاضخا يايبضاملا نمزلا يف رشبلا ةقي رط تناكا ذكه

 ةيناسنالاتقثرا دقف مويلا اما ٠ةدحولا هذه يلع اهتايحو ةمالا عاصم ءاسّورلاو كولملا ءانبل
 ةيومدلا ةيضاملا ةديدعلا براهتلا دعب تققحت اهناف ٠ رخ 1 'ه اهل راصو ٠ بلطملا اذه نع
 بايسالا) نيدلا تكرت كلذاو. ءابملا ىلع ءانبلاكةينيدلا ةدحولا ىلع هانبلا نا ةي ومدلا ريغلاو

 هتلصف امم ةيناطيربلا اهتاعطاقم كيس بارطضالا هببسب أشنو ماعلا اذه يف اسنرف هتدصق
 0 اانألا ىرطاو لاكي دارلا بزحا نا ناصتخالاب كلذ نابي و ٠ هتيح ف تافارغلتلا
 ذا نيل دتعملا نيب روبملا نع مغر ) ةيوسنرفلا ةب روهملا ةموكللا ةمزا ىلع نآلا نيضياقلا

 هس تاينابهرلا سرادم لافقا ماعلا اذه يف ادصق ( باونلا سلجم يف ةيركالا كئاوال

 ٠ ةموكحلا نم ةنوذام ريغ اهنا ةححب يضاملا ماعلا يف نونسملا ديدجلا ماظنلا بجومب اسنرف
 نيذلا ةذمالثلا نال كلذ ٠ تاينايحرلا سرادم عيبج لاطب ا رعملا يقيقحلا امهضرغناكو

 تا.وكملا نونستتسمو ةي رملاو ةب روهمجلل نوهراك مو اهنم نوجرخي سرادملا هذه يف نوئشني
 سرادميف نوئشني نيذلاةذمالتلا عع ُمتاد عازن يف ببسلا اذهل نوميقيف٠ ةينيذلاو ةكولملا

 فكييترفانثم نيتفلتخم نيعما ةباثم انك ةمالا لاجراراصو ناقي رفلا ربك ىثهو ٠ ةي روبجلا

 نيقيرفلا نيذه ديحوت تاينابهرلا سرادم ءاغلا نم ةي روهمجا ضرغف ٠ ةمالا نطاب يف
 نيدلا نع ةلوزعملا ةيعمرلا ةيروبمجلا اهسرادم يف اهثدابم ىلع امهتيب رتو ميلعتلا ديحوت يأ |

 هنا سرادملا هذه تاماظن نمو ٠ افرص بدالاو ملعلا نيقلت الا ال ضرغال ذا ةسايسلاو

 ىت>نيدلا نع !هتاراداو اهملاصم لكل صفت ةي روهجلا نال ايعطق نيدلا رذ اهيف زوجي ال

 ام اذهو ٠ « ةينطولا » قي رط نم ةدحولا يلطت ثراصو ( ةقباسلا رومالا يف اهانركذ لا
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1 

ٍ 



 |64 دودرلا باب
 سس ل لسحر مرحب كو ا ا ا ا ا رج

 اذاو ٠ هبطخ يف ةيحلالا ةيانعلا وا هللا مسا ركذي نا هل زوجيال هسفن ةي روهمجلا سيئر نا
 امنا يذلا روتسدلا ةمرح قرخب هومهتاو ( نوري“ مهلكو ) ةالغلا ةمايق هيلع تماق هركذ

 ااو ةلودلا 5 د لخد ال نيدلا نا تلح » ةدايحلاب » هنوعمل امادهو ٠طن يل دو

 ىلا زاضملا .تانتجا: ىنطقلا لصفلا اذه نم .دوصقملا نضرغلاو٠ ةسينكلاو ةلئاعلا ف
 مهلعمل نطولا ءانبا نيب- قاقشلا بابسا لاضتتساو ةقباسلا ةنلا روهالا يف اهالسإ 1
 مهنطو ةحلصم الا مهل ضرغ ال ةدحاو ةما ةينطولاب

 نامزلا اذه يف اهيلا هاحلت ةيندملا تاموكملا تراص ىنلا ةديدجلا ةقي.رطلا هله نكلو
 ريادعملا نيب زوهمجللا ناف ٠٠ .[شيا:ضارتعالا نم ملستال اهعا يفةدحإلا 0
 يلعتلا مرتو تاينابهرلا يلع طغضلا نييكارتشالاو نييلاكي دارلا نيب روهمجلا ىلع نو ل
 يذلا قا كالذ ورك ذمدقت يذلا ىفاسنالا قيلاضةن ميرختلاو طغشلا اذه يفنال مهاع

 نا نولوقي عز داقنعالاو يلعتلا ةيرحو دالوالا لها ةي رح ىلع أطغضو -هضقن زوال

 قي رف مغرت* اهنال هبشلا لك ةينيدلا . ةموكملا تببخا لمفلا اذه تلعف اذآ ةيندملا ةيرتملا

 نم دحاو لككلو ٠ ةبولغم ةليلذ هيف ةبانع ةءالا يف مهلعجو اهودي ري ال روماب اهلخا

 ةترشنام لك نيماعلا نبذه يف انعلاط دقو ٠ هير دب هوت ةيزق . "سرفارب و هلا ل
 ة روهمح نيب ٍيثو - روروالاو وراغينلاو نيتاملاو ىولوغلاو اييدلاو ناطلا عوضوملا اذهب

 هس هيلا اندع اهرف نآلا انعوضو». ىرع جراخ كلذ ليصفتو ٠ ةكارتشاو ةيكلمو
 ةيناث ةصرف

 وهو يبذاملا يف ناك امنا رشبلا نيب عازنلا 5 عازنلا نا مدقث ام لك نم اذا حضتيف

 اهطاصمو ةمالا ىلع فوللاو « ةدحولا ني وكت »ربكالا اهضرغ ةيسايس لئاس رضاحلا يف

 نم امو ٠ ةما لكو نيد لك خيرات اذهو - « ادب » اهنوم يتلا ةديدجلا رومالا نم
 قرطلا|ويلع فقونت ةعيبطلا هذهنال اهسفن ةمالا ةعيبط ثيح نم الا ثاذ يف نينيب قرف

 قرركتا هله لع لرش اعراس ادع نركك ينلا ةمالاف ٠ ضرغلا اذ ىلا لوصولل ممالا اهلمعنست يلا

 قح ةاطولا ةلييك رك سارا هكا نك ينلا ةمالاو ةو..ةلا دودح يمعقا ىلا ةيساف

 يف ةبي رغلا رصانعلاو رب ربلاو ١اينابسا يف نو.سملا نوينابسالا ناكاذاو ٠:ةدشلا تلمعتسا اذا

 يف نحتنف هيناسنالا صئارف هلو دعترت ام عئاظنلا نم اوتا دق قرشملاو برغملاو سلدنالا

 ةرهسلا عيمجو مالسالا عيمجو برعلا عيمح ىلع عئاظفلا هذه ةعبت نوعقوي ال نيذلا ةمدقم

 بعشاايف اهرصح فاصنالا عرش يف بجاولا نم هنال ٠ ذاتسالا عنص اك نييحيسملا عيبجو



 دودرلا ب 0
 نس ني نس ل ل ل ل ل ل ب ل ل ب ب ب ل ب ل ل ل ا ب دب

 بمعشلا جازا ةعبات اهنا يا ةيداصتقا 0 200 ا كلذ 0 !د يذلا
 0 اشاهيف نيدلل نآك انفو هلطاضمو هقالخنآو

 سماخاو عبارلاو ثلاثلاو يفاثلاو لوالا مالا يف تمدقث يناا بابسالا هذه ىلع ةانبف

 | لدع الو لهاست الو ةيقيقح ةيندم ال هنأ نم ةعماجلا هتلاق ام انه ديعن ح بابلا اذه يف

 لصفب الا لخادلا يف مدقت الو ةفسلف الو لع الو ةي رح الو ةفلا الو نم“ا الو ةاواسم الو.
 اللا جراخلا 2 مدقت الو زع الو لودلا ةمالس الو ٠ ةينيدلا ةطلسلا نع ةيندملا ةطلسلا ظ

 ةينيدلا ةطلسلا نع ةيندملا ةطلاسلا لصفب |

 لصفلا اذه ىلع ذاتسالا ضارتعا ظ

 فن ١ فوصوملا لداستلا يا ) لهاستلا عيطتست ال لودلا لك نا انثبثا نا دعب و
 (هاوس لهاست الو يقيقحملا لعاستلا وه يذلاو نآلا اب روا يف يندملا ندقتلا هراث نم يذلا
 لصفلا اذه ىلع ذات ءسالا ضارتعا ىلا لقتنن ةيندملا ةطلسلا نع ةينيدلا ةطلسلا لصفي الا

 كح فك ةمالا 2 يذلا كلمبأ نال ( لوا ) هتودح فرقتسي وبف(1.4:.ةدافصلا)
 انكنب يفا ماسجالا سفن يف مكاخلا اهربدي يلا ماسجالا نا ( ايناثز هند نم درجتلا

 رصيقل اماوطعا » ةبالا نا ( اعلاث) لصفلا نكي فيكف ٠ نيدلا ءاس ءوراهرب دي ينلا حاورالا

 نيتطلسلا نيب لصفلا بوجو اهانعم سيل« هلل هلل امورصيقل |

 ٠ رالاهانعم ريسفت يف لخدن ال اننا ل وقنف ةيالا هله ىنعم نع الوا تيحغ نف
 || ءاس ءور اوهركأ بوعشلاو ابروا يس كولملا نا انعوضوم امناو-٠ عوضوملا نع جراخ كلذ
 ىرخا ةيابو ةيالا هذه ةطساوب هينمزلا ةطلسلاو ةيندملا ةطلسلا نيب لصفلا ىلع نيدلا

 || نوعفادياوناك نيذلا يحيسملا نيدلا ءاسور اما « ملاعلا اذه نم تسي يتكلم » يو ضيا

 الو ٠ ةعدب وهو لاحم لصفلا اذه نا نم ذاتسالا هلاق ام نولوقي ارنك 5 بناذ مهتطلس نع

 لود نيب هرشني يمر ماع روشنم لك يف ل وقي مويلا ىلا رشع ثلاثلا نوال ابابلا لازي

 اذا ذاتسالاف ٠ هناغ مضيو نيدلا ةمارك طخي ةيندملا ةطاسلا نم هنامرح نا ضرالا
 اهمهلي وات ةيالا ثللت لوعوي هنال ةلاسملا هذه يف قافتا ىلع يحيسملا نيدلا ءاسورو

 بجوي اليوأات اهنولوعوي مهناف ةيندملا ةطلسلا دونج اوناك نيذلا ةفسالفلاو كولملا ماو.

 اذه نم نكي اهمو ٠ عملا رات يف هانلقن اك نانر فوسايفلا يار اذهو ٠لصفلا
 نا ىلع حضاو ليلد دبالا ىلاو نآلا ىلا هرارقتساو العف لصفلا اذه ثودح نافرمالا
 لصفلاب نيلئاقلا بناج يف ليواتلا ةقيقحو ةقيقحلا ةوق



 ليوأتلا ناو نيتطلسلا نيب عما بحوي هسفن يي نيدلا نا بهف كلذ عمو

 ٠ ةحيقنلا نوكت اذاق -ىيدلا ءاسءور لي ةراتو دال 1 ةبالا كاليل ميوصلا

 ةطلستم تيقب اذا ةينيذلا ةطلسلا نا مالا ةصاخلو بوعشال ربظ اذا ة>يتنلا نوم اذا

 ايل ةءضاخلا مالا طاطخنلاو اعم نيتطلسال فعضلا الا كلذ نع ءاشني مل ةيندملا ةطلسلا ىلغ

 مه: دم دقيقح اوفرع يتم مالا صاوخ موقث الا ٠ةسمخارومالا يف تمءدقت ينلا بابسالل

 ذا :يرسحالاف ٠ نيدلا قرخ ىلا كالذ ىدا ناو ةوقلاب نيتطلسلا لصفل ةدحاو ةموف

 ناك الاو٠نيدلل لضفلا ةقفاوم هب دضقي” "الب وات بتكلا يف هلب وأت نكي ام لك ليزا
 ةيندملا لوس يف و ٌةراع -رشلا ريخل ا يذلا - نيدلا

 تا لك يف نأ لوقي نم لك لون ىلع لادج الو ثحب الب قفاون انناف كلذلو

 ةيندملا ةطلسلا نع ةينيدلا ةطلسلا لصف 2

 افهانعضو ىلا ةدءاقلاب لمعت أننا يا 34 رصيقل رميقل 0 اوطعا » نع هلوقن اماه

 ذاتسالا اضارتعا اماو ٠ « لئاضفلا » الا تاي“آلا ليوأت نم جرفتسي”ال نا يفو انآ

 بيج اه,يلعف نارخالا
 دوجو عم هنيد نه درحتي فا هنكمي ال مالا كلملا نا هلوق لوالا ضارتعالا

 نيتطلاسلا نيب لصفلا

 اممكست يتلا ماسجالا سفن ين كالا اهربدي ينلا ماسجالا نا هلوق يناثلا ضارتعالاو

 : الا 2 فيكف ٠ نيدلا لاجر اهربدي يتلا حاورالا
 امداخ نوكيل قلخث وه لب هل ةمالا نوكتل قلخي مل كاملا نا بلوالا نع انباوذ

 ذالقع ٠ نم تأ 26 هب وروشلا س ااا هلدهو٠ "1 د وروش سلاحمب ديقم وهف كلذ ىلعو٠ ٠ ةمالل

 !راضتنا قلطملا ءا اوسلاو لددعلا ٌةداح نع جورخح كاملا رطخ وش“ اهرصانع ميلا ةكلملا

 "غ6 ”ذصت ناوسأك ههدف 5 ماي ىروذلا لا حر ل>و بهذم ىلع بهذمل / موق ىلع موقل

 سلام » سااجلا كلت ةيعسل ف اناطخا انث الب ٠ هتيعر نه قب رفب عوسلا نم هديرن

 (٠ ىروش مال « سعأ 0( ىلا اهنا جيف !|و : نوويفك هلق عقي ءاطخ اذوو )»“ يروش

 نود هذفنو هبار لَآ دوعب نأ ف قحلا هلو هلاحر كاملا رواشي نا يروُشلا ن 4 0

 »4 يقيقحلا قحلاو قوقحلا لهاستلا ىلع " يامل 00 ةيبامثلا ابروا نمل ا 4 أماو٠ ءاش اذ ١ مهر

 هل زوي ال كلملا 35 يا » كلما ةقفاوع 0 ةمالا يفا يلع يرو عئارشلا ن رم اه دوصقللاف



 ناكاذ و٠ هل نيعضاخلا لوا وه لب' والا باون د 6 0 عئارشلا كالت ةضفانم ْ

 دعت اهيلا اهديعب نا هل لب امه هقح نو سالف نيلاخللا كالتاهتعضو ة هع رش دب را : ال كلما

 : نراليبس الا هل قي مل اهبعضو ىلع سلاجلا تّرمما اذاف ٠ اَتلاثو ايناثو الوا اهيف رظنلا

 دودرلا باب لددب
 يم ا ب ع ل ب ب ل ل ع ب ل ب ب ليي ب لي حب م ل حي حي سب سي ع سس لس سس سس

 ةءالاديعتل سلاما كالت "لح اماو٠ ةعي رشلا ثالتب ىذرلاو ةمالا باون ةدارال خوضرلا اما

 كاللل ىلعالا عجرملا نيتلاملا يف ةمالا ؟ناكف ٠ ةمالا ةدارا ىلا عوجر كلذ يفو | ياذتلا

 ةيكحلمو ةيروثسد ةموكح » ىنعم اذهو ٠ هقوف امنال اتداراب ةديقم هتدارا و سلاحللاو

 ايسور ىلع كلذ هين بنعالو ٠ ايسور الا اهلك اب روا تاموكح مويلا و « ةيروتسد

 ضيا قرش اهفصنف ابي وروا اهفصن ناك اذا هنال

 هما لخاد يف ىننم هنا يا - نامزلا اذه يف ةمالا نم كلملا ماقم وه اذه ناكاذاف

 كاذب وا نيدلا اذهب نيدب كلملا ناككلذ دعب نايسف - يجنرنالا لذملا يف ءاج اك
 | يف ) كرم نكسي نا الو ث؟اس كري نا عيطتسي الف. ةمالا ةداراب ةديقم هندارا نال
 هبضنم يف ةي رخل نم *يش هل ناك اذاو ٠ ةمالا باون نم رارقب الا ( ةيلخادلا اهتسايس

 عورشم رذعل الا هل تسيل « ةيفاضالا » ةي رملا هذه نكلو ٠ طقف ةيجراخلا اهتسايس يف
 ٠ ةيياينلا سل اهلا تالواج هقفاوتال اذوهو٠َة ٠١ 4 حراما ةسايسلا ف رذحلاو نائكلا بوجو وهو

 ال 00 ( ةيجراخلا ) ةسايسلا هذ ةرئاد يف كلملا هلمثإ لمص لكف كلذ عمو
 قفاوت 3 ةيباينلا اين || ىلع هضر ءاذعب الا ةم ماا ةلودلا لاعا نم ريثعي 4 ا لفان زيصب

 كلملا 2 ةمالاو ةمالل مداخ ةباثع كلملا 010 لاوحالا هك لك فو ٠ هضفرث وا هيلع

 ةطلسلاو ةينبدلا ةطلسلا نيب لصفلا تانسح نم ًاضيا اذهو ٠ ةمكلاو يارلا ذفانلا ىتيقحلا
 هديقتلا اذه ةمالا ةداراب هتذارا دييقث نكمال ايلعلا ةينيدلا ةطاسلاحاص نال٠ ةيندملا

 هداقنعاو ضرالا يف أ ةنيلخ هيسون هرابثعأ عم طباورلا هذهب الشم ابايلا دش نكي 6 ا

 0 هق> نم رشلا نم 2 00 نهو ٠ رشنلا نه الل هللا نه قر سم هعطلس نأ

 ٠ ةيفاضا ةبقارمي يذر ناو ةقاطم ةبقارمرشدلا ةيفارع ضفري

 يمالسالانيدلاءاس ءور يف قدصيالو ييسملا نب ؛دلا ءاسؤر يف قدصدي لوقا اذهنال يق نأو

 انباوخ ٠ ةعيامملاب يعشلا نم ةدئسعيع لب طقف هللا نم ةدمهتكريغ ءاسدورلا ءالءوه ةطلسنال
 ةسائرلانولوي ال ةنفاسالاو ةكراطبلاو تاوبادلاو ٠ 2 نع ةرابع 2 ةعب املا ع نا كلذ ىلع |

 عجارمالسالا ف ةفيلطا اذا نا ىوس نيقيرفلا نيب قرف نم امو ذيل باختنالاب اللا

 ابنقن ةيئارصنلا نا لب ٠ ةننارصنلا يوه 5 بعشلا يف ةصاخلا نم قيرف يلا ال بعشلا ىلا

 000077 ]آم



 كو ا ا ا ا مح

 هذه ل نحنو٠ قرشملا ةكراطب باختتنا دنع عنصت ا؟باقلالا اذه يف بعشلا ىلع لوعت
 ردصف نوكب نا تي تسشلا نال .لالجتالا لك تعشلا نانقأ ةقيرط تادش |
 ةلجم يف ماعلا 0 يذلا يتاكلا ةريغح لوقلا اذه هرك ناو ناطلسلاو ةطلسلا

 ىلع ةينبملا ةيناسنالا يا - ةديدجلا ةيناسنالا نال كلذ ٠ عوضوملا اذه يف ةلاقم قرشملا
 ماكحلا دييقتل امتموكح اهيلع ينبت بعشلا ةماعد ريغ ةماعد دِح ال - ةيندملا ةطلسلا

 تناك اذاو ٠ ةقلطملا تاموكحلا يف ماع ناك يذلا ىضوفلاو داسفلا ءالب نم مالا ذاقنأو

 ةب روتسدلا ةيندملاةطلسلا راصناف تاضارتعا ةلمح اهيلعو هوجو ٌةدع نم هفيعض ةماعدلا هذه

 لوج فوسايفلا رهظا دقأو ٠ هنمرشوه ام يف عوفولا نم !ًرارف كلذ لك نع نوزواجت
 هقي رظلا يف ديدنت يبعشلا باختنالا بويع « نطولاو هي رخلاو هللا » هباتك هئاخ يف نوويس

 تناك انين ةمالا نأ« ةيسايسلا ةيرطسا » هباتك ايف لأق هنكلو «اسنرت يف 0
 اموفوش يف نوثحأيثي اوراصو اهئانبا نم تارشع اهم مح ىتم هناف ةرصاف ةلياذ ةفيعض

 ك5 عيطتسا ام قرا لح مطاع تناك يا مهدارفا لقع نع مهعو# لقع قئرا

 نانثا معا ىت م هنأ » كلذب ينعي نوع“ ذاتسالا ”ناكف ٠ دارفنا ىلع مهم دحاو نك هلم

 ذاتسالا عصا كللذب و « مهطسو يف نانوكب لقعلاو ةي رملاف لقعلاو ةي رملا مساب ةثالث وا
 نودهشئسي نوي وسنرفلا لازي ال ينلا اهب ويعو ةيباختنالا ةقيرطلا داسف نع هلوق نم ًاًميش

 ناك هنال بويعلا هذهو ةقيرطلا هذه دقن يف نوئ“لوج ذاتسالا فرطت دقلو ٠ابيف هلاوقا'

 سىسودبب هاري اف هيي 5 انذلو لادنعالا دودح ىمقا ىلا نيلدتعملا نم هللا هجر

 بناج يف كن و64 هاا كفا ,الا ناكولو ٠ ةيوسنرفلا ةفرطتملا رصانعلا يف فرطتلا

 هلك هيسروبجلا هب ز> نع درفتا ثرح هتارح ِف عنص اك تايناشلا َنَع نوعفادي نيذلا

 يلو كرا دعي 0 هليقتسم رسك كالذب و - « ناسنالا ةي رح ” نع عافدلا يف ةبغر

 ناكل اذه هلمع الوو ٠ ةيمومثملا فراعملا ةرازوو نوهاكم لاشرملا دهع يف ءارزولا ةسائر

 :ةي روهمملا ءاساةور نينا دود كل

 ولع 0 هواخت ال ةعيامملاب وا عارتقالاب هماكلل بعشلا باختنا ةقي رظ نا لجا
 ةرادالا سلاجتو ةيدلبلا سلاجم دوجو :رع مغرلاب ةريشك د 0 وعلا ةذهو ٠ فم
 00 الو بشل 1 مكن دوجو نع مغرلاب يا ٠ خويشلا سلاجمو باونلا سلاجتو
 ةفيعضةقي رطلا هذه تناك اذا نكلو ٠ ةهازنلاو لدعلا ةافصمبم اموماكحا ينصتو نيقي رفلا
 تاحفتسا يتلا ةموحرملا اينولوبل ىرج اي )رامدلاوا براخلا ىلا ةكحاملاب يضفي دفافعض
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 ىلا ىدا امت اهيف ماكحالا ىضوف يف اًببس كلذ ناكف نوناقلا ةطلس نودبعشلا ةطلساهيف
 دوجو عم ءالبلا اذه ىلا يدّؤت .ةقيرطلا هذه تناكاذا لوقن -- ( اهكالهو اهماستقا

 بعشااةطلسو بعذدلا ةطلسب مهتطلسدييقلو ماكحلا ةبقارا ةفلتخملا ةديدعلا ةيباينلا سلاجلا

 مركحلاو كالا نيب نكي ملو ئاكشلاو طباورلا هذه نم تلخ اذا اهب لوقلا اف مهتطلسب

 يس هاج دقو ٠ مك املاو بعشلا نيب ةنزاوملا لثخت انه ٠ ضعب رش امهضعب اهيقن تاناهغ

 فراك اذاف « ديتسي ال نم زجاعلا امنا » لاقي ام ىلع ةككماربلا هبيسب لتف* يذلا تببلا

 نب رمج مامالا عنص اكهحالصال اماف اًداديتسا ملاخلا هب "دبتسابعشلا نم ىوقا ماحلا
 0 . بيس ال ني ذلاها مالا عصام هيف دا فال او هلظل اماو(هضر) باطخلا

 نافع نب نايثع حاصلا يقتلا ةفيلخلا كالذب هافسااو عنص 0 بعشلا ديتسا كالا نم

 نظن الو ٠ هبعش هلتق يذلا رشع سداسلا سيول خي ّ نم سنفنلا يف عقوا هخي ران يذلا

 هبسو هياع ةماعلا ةءارج نم لماكحلا هخيرات يف ريثالا نبا هنع هبتك ام ارقي ادحا
 هبلق رطفتي الو هنفد لبق هيلع ةالصلا عنم يف ةيغرلا ىتح هلتقو هرصحو هتناهاو ههجو يف

 ناك ءاوس دبثسملا دادبتسال ةكورتم نيتلاخلا نيتاه يف اذا ةموكحلاف ٠ اقساو نزح

 | هيزن لداع دبتسم اًماد ريشبلل نيا نمو ٠ اًاظ وا ةلداع ٠ اموكحم وا اكاح ديتسملا اذه
 لدعلاب ةعيرشلاو ةمالا 5كج#ل عطاقلا للا فيش تاللللا نأ رع قرزانلك ردملا عساو
 هلا نأ“ هقح قد يذ لك يطعي و ىذوفلاو بارطضالا نم هب اهذقني امكح دادبتسالاو

 000017 ن1 ال ضرالا نكس  لعائاد نادوجيال رشنلا اتم تحنب ينلا ةعيبطلاو
 زكئالملا تنتو كش الو ةائسلا امتدسأ ضرالا يف اًريغك هلثم ناكوأو ٠ رمه لاثما نم

 مهو سانلا يقابك سانأ يديا يف ةسائرلا ةمزا مق امرثكا ناككالذلو ٠ اهيف ةماقالا
 طب رثو مهماكحا طبضت طباورو طباوض كالانه نكي مل اذاف ٠ سانلا عيبج ةاوهاو تاوهش
 ملاظلا دادبغسال ةلآ طبارو ديق لكن ع ةهزنملا ةاحمسلا ةرملا ةعيرشلا تراص مءاوها
 ٠ هعلزجالا كاملا ىلع ةيقيقح ةطلس نم بعشال نكي ملو ١اهريخ هب نابي !دادبتسا ةيعرلاب

 ًرجام لك اذهو : ةمالا يف ماسقنالاو نئفلا نم هءاروام ماد هءارو حي ملخلا اذه نكلو

 ةفالخالاقثنال يعمر ماظن دوجو مدع هيلا كا ا صوصخلا ىلعو٠ مالسالا يف البلا

 كاملاو' ابابلا ناف ٠ مويلا اب روا يف ةلاخلا يبث اك ةنتف لك هب مطقنتا فاخلا ىلا فلسا ند

 ٠ ا دجةزيجو ةدم يفروتسدلا بجومب ةفلخ نيع” الثم مويلا يفوت أذا ةي وهما سيئر وا
 سئرلا ةافو دعب ثدح دق اسنرف ةيروهمج (سئر هبوأ ويسملا باذقلا نا ةىراقلا ركذيو

 ل يالا تت تإ

 سحب
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 و ةل أسم ةمسقنم رذمموي تناكةي وفرفلا ةمالا نأ عم طقف نيمويب روف سكيلذ
 ٠ امهنع هللا ينذر يلع لتقم وا ناثع لتقم نيح ةيمالسالا ةمالا ماسقنا لذعي ًاماسقنا

 اقالخبعشلا نه ةدقتسم مالسالا يف سيئرلا ةطاس ناب لوقلا نا حضتي كلذ لكن ف
 تسيل ذا ٠ ةلكشملا هذه. لحي ال لوق هللا نم ةدّتسم اهنال ةينارصنلا يف سيئرلا ةطلسا

 بعشلا ىومل ةكورثم ايلعلا ةسائرلا نا ىلع لد دق لعفلاو ٠ لعفلا يف لب لوقلا يف ةدمتلا

 ةطلس ةفاضا نم دب ال ناك كلذلو ٠ همكشت ةميكش الب كاملا ىوطو هطب رب طبار الب
 هللاةطلس ماخلا ةطلس عم بيسلا اذ تعضوف ٠ بعشلا ةطلسل ةنزاوم كاملا ةطلس ىلا
 ةطاسلا تعجر كلذ ىلعو ٠ « لوسرلاو هللا ىمعي نم ةباثم ةفيلخلا ىدعي نم » راصو

 كلذالولو ٠ هتطلس فاعضاو بعشلا حابج جبكل هللا نم دادقسالا ىلا ةينيدلا ةيمالسالا
 هعاق اطل تماق الل

 ردصم نم ةَقيقْطا يف اههامنا ةيمالسالا ةيحورلا ةطلسلاو ةيعسملا ةيحورلا ةطلسلاف

 ةموكح ضرالا يف موقث ال كلذ نودب و ٠ ظافلالا تفلئخا ناو ةدحاو ةعيبطو دحاو
 كلذ ةينيدلاو ةيناملا ةطلسلا نيب ًاعماج نوكي يذلا كلملا ديبقث نكي ال كلذأو ٠ ةينبد
 نا لب ٠ « ةماك ةمالا قح» و « ناسناك ناننالا قح ه ظفح هيف يذلا يلدملا دييقتلا

 ةمالا قوفو ناسنالا قوقح قوف اكاد نوكي ةينيدلاو ةيندملا ةطاسلا هيدي يف عماجلا كاملا

 طقف .لوقلاب كتي هتناف الا اذه كت !اذاو» هبعش نيبو ةنيب ةطضاوو هللا ن0
 هنا لوقلاب ربظ .اذا هناف.يروتسدلا ياتيفذملا كلا التم كلذو ٠ هلشي لولا .
 اماو٠اهتدارا ذننيل هتماقا امله دحاو ىوس سل هنال ٠لحارمب اود لعفلاب وهف هثمأ قوف

 هللاةدازا دافنال باس ةطساو وةصشلا ةطساوب بهللاةهناقا تقف كلانا
 سئر نكيلذ ةيئدملا ةطلسللا نع ةلوصنم .ةمالا يف:نيرزلا ناك ىف كلذ س1

 رثكوي الكلذ ناف ( اينثو وا يذوب وا (يهسموا (لسسم ) ءاشي ا ( كلملا يا ) ةطلسلا هذه

 ةطلسلا تناك ىتم كلذ فالخبو ٠ هل ال ةمالل ةدارالاو ةطلسلا ذا ةلودلا ماكحا يف ًاًميش
 ةينيدلا ةطاسلاب ةنورقم ةيندملا

 ينالا هضارزتعا نع انباوجاما ٠ لوالا ذاتسالا ضازتعا نع انباوج وه اذه
 1 ا

 : ٠ هتصالخ كيلاذ

 ماتجالا سفن يش مكاملا اهربدي ىنلا ماسجالا نال لام لصفلا نا ذاتسالا لاف

 نيتطاسلا نيب عزانت ثودح نم دب ال هناو .نيدلا لاجر اهرب دي يلا حاورالا اهيكسن يلا
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 : ةمدقملا هذه لوا 0 ناوي نين ٠ لحفلا ثدح اذا

 نا بيرال ٠ لصفلا 0 اهتياف ةيندملا ةطلسلاب ةنورقم ةينيدلا ةطلسلا تناك ىتم

 ةينيدلا ةطاسلا انو عويس 0 ب ركاب اهبعش ع عتمل 4ع طن يلا يف ةيندملا ةطلسلا ا

 000 او لمللا لمح ىف ٠ ناطلشلاو ذونتلا اهتراشخ لمفلا يف ذا هبلطت ال يبف
 دلما ةطليلاف < ةزومان 1 يلاتلاب ىبف ٠ اهرما ىلع ةيولغم ةهركم' ةينيدلا ةطلسلا
 ةولصم نم ها امومع ةيناسنالا ةحاصم ثرال٠ ةينيدلا ةطلسلا قوف لودلا يف اذا نوكت
 : امم ءز>

 اًدج لبسلا نه ناك ةينيدلا ةطاسلا ىلعلودلا ُْ ةم اقم ةيندملا ةطلسلا تناك ىتهو

 اذهب ىذالا نء اهبيدي امل اهدودح يدعنت ال نا ( ةينيدلا كا ) ةطلسلا هذه ىلع

 ةييكحلا 0 ع سوريا الا ناف ٠ ةيناثعلا داليلا 2 100 صهأ اذدو٠يدعتلا

 عزان 3 ادبا 1 0 0 ةيندملا ةطلسلا عم عازن الب ش'اءودو ٠ عوضخ عا ةينارثعلا

 ةمواقمةلودلا نوؤش يف ةيسايسلا ةلخادملا ىلا حني سورياكالا ناك ىتم افرفك دالب يف

 سورياك الا لثم نوكي ةلالا هذه ىنف 0 |راضتناو ::الثم ةنني رولا ايتميكمل
 21 هديعتأل هيندملا ةيركطلا هيلع رخص اذاف ٠ هطلت ةداعا للطي عولخت كال 0-1

 ال ذا ليبسلا انو ف ةناهالاو ةدشلا ليمعتس ال تأ ىلع ةروذعم تناك هتفيظو ةرئاد

 تلخادت اذاو ٠ اعطق هنوءوش ٍق 0 اخ هده ادغااف 2 امنكلو ٠ ٠ اغنم ةدئاف

 ةللحولا نسا يذلا » روفاك 2 ناك كالذأو ٠ ةلداع ةموكح سس 9 ع لططحاخأل ايف

 ىلع ءاليتسالا ليبق راكفالل اًبيكست ل وقي ةيناملالا ةدحولا كرايسب سس اا ةيلاطيالا
 لعح ه هور ىلع !اتسا نم ايلاطيا ضرغ نا» اباملا دي نم هياقنلا هطاساا عزو همور

 ا كانوكت ةددلا هطلسلاو هيندملا ةطلسلا ناكف « ةرح ةلوؤ طسو يف ةرح ةسنكلا

 تناك ج ىفهو ٠ 00 امارتح ا قرحالا ف قوقح اهله ةدحاو لك مرح نإ جنا ةباشع ابفاركفا

 كرمتلا ىلع امهم ٌةدحاو لك ترصتفاو طق خازن امهند مقي ا نيتهيزن نيعصاخم نيتخالا

 ةديدج ضرالا ن ثيح ةدمتلا تايالولا ة هي روبمجح ف دش اذهو ٠ + اع ءاد نيض هيرب

 فالاتخالاو كامتش اللا ةليلق بازحالاو لادم او دعب " خش مة دب رخعاو لش ديد نهفلاو ركب

 ةلودلاو ةسينكلا ناب عازاب مع مست ال كلذأو

 حاورالا اهنكست ينلا ماسجالا سفن يمن ماكحلا اهربدي ينلا ماسجالا ناب ل 8 ع
 ةموكللا في رعت ىلا عوجرلاب هدراف» 0 م0 لد يذلا لاجر اهييدف ينلا

 ٍإ
1 ْ 
ْ 
 ئ
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 نا لب ٠ حور الو مم الا ءاشنت مل ةموكلا ناف ١51١ ةحفصلا يف هانكو يذلا
 ضرغ وه اذه « ضختلا ةيرح ةيامح » طقف اهيلع يبف ٠ ةيباجيا ال ةيبلس اهتفيظو

 ةنسالفلاىدل زوما نءو :٠ هب ”ةقعي”ال نضرغلا اذه ىضئانب ضر لكذ* كا ناكل

 ةل>ادملا نه تعاطتسا ام لاقت نا اهتيعر ةموكملا هب مدت ءيش نسحا :نا نارمتلا الو

 تابجولاو قوقدلل [لعمالو اًردم الوكعناص الو اًرجات نوكتل  اشنت مل يبهف ٠ مهنوؤش يف
 ال دحال هذه صختل | ةيرحو ٠ 00 17 صختتلا ةي رح ةيامح » ىلوالا 5 اغاو

 نا يا٠ يفاثلا صفتلا ةيرحالا « ناسنالا قوقح » دونب نم 3 ديلا ف هلخ 5

 داسأا ةف: تعب ءاشن ام كقتعلاو ءانن اقل ىةياو ءايثزا اما رفتشد نأ ىف ع 1 لك

 ظفطلدنجلا عمجت تاموكملاذ ٠ هريغ ناسنا ةيرحرضن ال هذه هتيرح نوكتا كا طرق
 نيُماقلا الاجر ىلعو ميهلع ابقفنتل كئارصلا 2 و ٠ جراخلا يف اهئادعا ”دصو ةيركلا هذه

 الف ةي را كالت لايعتسا اهءوانبا نسي هيمازلالا هيناهلا سرادملا حتفتو ٠ ظفحطلا كاذب

 ءاسا نم يف اوركجيل مكاحلاو ةاضقلا ميقنو ٠ اهيلع يلاتلاب و ضعب ىلع مهضعب الب اونوكي
 طيشنتو نيدهتجلا ةءافاكم كلذ دعب اهل رطخ اذاو٠ اهلاعتسا ءىبسي ل نمو هتي رح لاعتسا

 هيقري امم هتورثو امبعش ىنغ نال اهلاعا ةرئاد يف لخاد كالذف ةراهتلاو ةءارزلاو ةعانصلا

 هينماسالاه/ نورضلا اهتابجاو نم كلذ سلا نكلو هتيرطل الاعتسا نتسسا نركن نإ
 ناكىتم صخشلاو ٠ ريغ ال4 صخشلا ةي رح طفح » ىساسالا اهبحاو لب ٠ اهل يف تعقا ىنلا

 هديب الو دعا هيلع وذسيالواهجراخايف الو داللا لخاد يفال :ىض يس د
 ةعانصلاو معلا يف هنطوو هتايعو هسفن ديفي نرا عيطتسي داهدشا يف هاوق نوكت دحا ىلع

 هتءوكحح هديقث صخت اهب موقي ينلا ةدئافلا فاعضا عاتجالا بداو ةراغلاو ةءارزلاو

 ةلهاج ٠ ةديفم اهبسحت ٍفو هل اهعضت نيناوقو تاماظنب كللذو هنوءوش يف موي لك اهتلخادمب

 ناشالا ينب عيمح قوقح ظفحي يذلا « ةيصخشلا ةب رطا ظفح »ريغ يققح عفن نم ام هنا

 اهديزيو مهاوف قلطي و

 لاصفنالا طورشش ضقنتو ماظن لكو روثسد لك ةمرح قر ةينيدلا ةطلسلاف كلذ يلعو

 هذهنا'ةطلساا هذه ىدل يع" كا 8 ال رطخ اذا ةيندملا ةطلسلا عم امتدقعدف نوكنيفلا

 وا ةيئيدلا ةطلسلاب رضي ةيندملا ةطاسلا روتسد ريحت اع ناك ةىش ياوا كالت وا ةيركلا

 اهريغ ىلع ناودعلا الا ىوعدلا هذهب دصقت ال ةينيدلا ةطلسلا نال كالذ ٠ اهئدايم فلاخي

 كينعي ال ما ذه : ةيندملا ةطلسلا الل وقت رذئنيش ٠ ةيندملا ةطلسلا ىلع ءالعتسالاو

١ 



 دودرأا باب ل

 اهعضا ينلا عئارشلا يف فرصتلا ةقاطم انا نوكال الا لصفنن مل اننال هيف ةاخادم كل سيو

 مدس .٠ 00 ىلع ينادي ءا هله كاوكتف ٠ اهنيعضت يفلا عئارشلا ف فرضتلا ل تناو

 هتليضف ناف ماسجالاو حاورالا ىلع (عزانت وأ ةطلساا ىلع اعاني اذه 0 ذاتسالا نآك اذاف

 .لاصتالا قبب هنكلو ًالوق هديري وه لب ةيعطق ةدارا لصفلا اذه نودي ري ال نمي نركب

 لاصفنالا اذه نم نوها خرصلا لاصنالا اذه نا ىرنف نحن اما ٠ ةلعف نيتطلسلا نيب
 ( ةيندملا ةطلسال ناك يتم الا الاصفنا لاصفنالا ىعسن ال اننال ٠ لعفلا نود لوقلا يف

 لوقلااذه يف ةبارغالو ٠ ةينيدلا ةطلسلا ىلع «روتسدلا ةرئاد نع » ةطلسلاو ةسائرلا

 ىتلا ةمالا ةداراريغ ةلزنم هتلزام لداعت الو ٠ كلماو ةموكتللا قوف «روثسدلا » ماد !م

 . ا جرخ

 1 نه ذاتسالا دارع مهفلا قح مهفل 0 اننا لاقي" نا كدا ى آلاف اذه لك ع هو

 ةدع نم لوقلا اذه ان اق دقو ٠ حاورالاو داس>الا ةيضدلا ةطاسلاو ةينذملا 53 عزانت

 لاجر نع ينغتسإ ا هيلا ةيح نانتنا: لك نا : اذه دنع انفقو مث 300 مهفنل هوحو

 دارم اذه ناك اذاف ٠ هسفن ةيئيدلا ةطلسلاو ه لسجل هيندملا ةطاشلا عزادنت كالذلو نيدلا

 ةصاخ نا فقتعت اننا كلذ ٠ اضيا 0 0-2 رناث داو اني هش لصف لقف ذائسالا

 ةر دا هللادبعت نأ ىلع ةرداق اهنال ٠ ةلوبنس لكب نيدلا لاجر نع ةانغتسالا اهنكي ةمالا
 قرشا 03 باقلا يذلا لقعلا بذملا لجرلاف ٠ هنسو اهنيب ةطساو خلا ةحاح ف تسسلو

 ابان ىأ داك“ مالظلا يف ءامسلا لامج دهاشو ةاسملا ىبسما ايلك٠ ءرونلا ءاهب * ارو حابصلا

 1 ل ع سعشاا ةعشا تحن رحشلا قاروا ىلع قرقرتي ىدنو درغي أروفصعو وم

 هنا لوقت انساو ٠ ةدابعلا عاونا نسحا نم ركشلا اذهو همعنو هئال 1 ىلع ىلاعت هللا ركشي
 اهيف ةالصلا يا عماوجلاو سئانكلا يف ةءاملا عم ةدابعلل ناف ةدابعلا هذه ىوس ةدابع ال
 لكل كرحخت م --5 راقولاو ةنازرلا طورش ةافوتسم تناك اذا ةرظعلاو لاما نم ميعم

 مهسوفن ةبذهمللا يا ةمالا ةضاخ ترا لوقن انكلو ٠ ةيقيقح ةفرعم قلاخا فرعت سفن
 ةالصلاو ا زيبا وأ نهاكلا ةناتيسال كلا وا عماجلا ىلا باهذلا نع ىنغ 5 مفوقعو

 هنا يرعملا لاق كقو ٠ طيسلا ععيبطلا باقلاو تردلل لقعلا وه ممروشم نال ٠ اهءارو

 ربكأ هللا اهقلخ يتلا هعساولا ةوظعلا ةعيبطلا هذه ايه مهعباجو يك لب ازيشا |ضنيَخ
 ا. وريدي سانا نع يع يف ةمالا ةضاخنا ماد امو ٠ نيئاتكلاو عماوجلا لك نم مظعاو
 ”ق.بنملو ذايسالا - فصن لطب دقو 3 مهح اوراريبدت ىلع نورداق منال مهحاورأ
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 ليج ١

 01 ةلدرلا نان

 يناثلافصنلا اذه لاطبا انئش وأو ٠بي ردتؤ داشرا ىلا ةجاتملا بعثلا ةماع حاورا الا هل

 يلق شا ءانسا او تراص ةكارتشالا «قدابملا نأ انلوقب اسيا مانلطبإل ذاتشالا ةخا

 ةيئيدلا ءىدايملا نا كلذ بيسو ٠ هينيدلا ى دايملا نم نامزلا اذه يف ةماعلا مامز ىلع

 ةداعس سانلا دعت اهناف ةيكارتشالا ءىدابملا اًماو ةردنالا يف ءانحلاو ةداعسلاب سانلا دعت
 لاوما نا هل نيزت ىبف ٠ اًئاد لجاعلا بح ىلع عوبطم ناسالاو ٠ ايندلا هذه يف
 كراشي ذاريقفلاو ينغلا هيف ىواسني موي يلايس هناو دنع ءارقفلل عئادو يف امنا ءاينغالا

 ةعباتتملا تاباصتعالا تءاشن انه نيرسو ٠ مطاعا حاب را يف ةلمعلا لايعالا باديصا

 ةاينغالا راصو لئاحلا مدقتلا كالذ ةيكارتشالا تمدقتو لاومالا باعصاو ةلمعلا ثريب
 ءىدابملا هذه لدم مهشورع لبقتسمو مهلاومأ لبيقتسم ىلع نوفاخي اب روا يف كولملاو

 هس اًدهج اولءاي ال يذلا مويليغ روطاربمالا اهنم [فوخ كولملا نيشاو ٠ ةييدلا

 ناهيطخ يف يداني ا ال كلذلو ٠ هلاجرو نيدلا ىلع اهتب راعم يف دمعت وهو ٠ ابشب راحت

 ..هل لبقتسم ال بعش نيدلا ىلع دمتعي الو هللا لع لكتب ال يذلا
 ةيدايملاوهصاخلا سوفن نيدلا لاجر بلس دق معلا نالوالا : نارا حضني كالذ نش

 ىتمو٠ ةماعلا سوفن لاعالا باجيصا ةهارشو مريبدت ءوس نم مهبلستسوا مهتباس هيكارتشالا
 ىلع نيتطلسلا نيب كانه يقبب عزانت ياف هينيدلا هطاسلا نم ةماعلاو ةصاخلا سوفت تتلذا

 مهضارغا يفنيدلا لامعتسال اوداع اب روا يف ءاسةورلاو كولملا نا يناثلاو ٠ حاورالاو داس>الا

 ىلع نودي ينلا هي روهمملاو ةوكارتشالا ءىدابلل ةب راش لب مهتيعر حاورال اريبدت ال

 نيذلا كولملاكئاوا  ابروا يف كولملارودق يف عضوم نيدلا نآلا ناكاذاو٠اهن٠ مهشورع
 جتكرا اندنع فر الو. عضوملا اذو الا هعضوم اق - مهليتا نم رطس لك مهلاعاب نوفلاخي

 باطي ملو ضارغالا ذافنال ةلآ ْذِخخأ اذا هتفيظوو هتمارك نم اًريثك ايش دقفي نيدلا
 ةيماسلا هلئاضفلو هتاذل

 ضعب نظاهمنم هوجو ةدع نم هب هتفالعل عوضوملااذه ىلا لصفلا اذه يف اندرطتسا امناو

 كلذ ىلع .تودهثشسي مو ٠ نيدلا ىلع نامزلا اذه يف اهتسايس ينبت اب روا نأ نييقرشلا

 يهفانركذ امك ةل 1 نيدلا دخيل اب روا ثرا لاملاو ٠ قرششلا ىلا مهلسرت نيذلا نيلسرملاب
 قرشلا ىلا ثوواسرملا نآلا لثم”ولو ٠ نيدلا ىلع ةسايسلا ال ةسايسلا ىلع نيدلا ينبت
 ىلعو ةيارو فيس هلامش يفو سدقم باتك هني يفو بهار ةعبف هسار ىلع انين ايان
 نيلرب و همورو زيرابو ندنل عئاضب هربظ



 دودرلا باب 18

 كا ل ثلا ل بحت ٠ ليميللا دحاج نوكيءال نا قرشلا ىلع بحيف كلذ عمو

 0 ٠ هدو 0 ةوعفل 8 هحو نهد هيلا اوفاسا لق اوناكاذا نيلسرملا عايل ءوه نا ىساي

 اهدحو اي روس هذهو .: نيلسرملا ءال أه هطساوب اللا ةيندملا نا هن دوعو هيلا ةأيحلا 0

 مهنأب ل وقي نا البس دحال نويقرشلا ”ناءجي الف ٠ اهيلا نييعوسيلا نيلسرملاو ناكريمالا

 مهتضمم ساس ناك يذلا ليمجلا اذهب ةيج نم اوفرتعي نا مهيلع لب ٠ ليمجلا اود
 بدالاو علا 6 اذاف كالذلو روف هكا قفاوت الل انتل نأ ىرخا ةهح نه اواوقيو

 مكنع انلصفت ةسايسلا ناف 5 ا
 اذه قلطن نا انل اشاح كلو ٠ نامزلا اذه يف ايروا يف ةا 1 الا سيل اذا نيدلاف

 رودق 2 3 راعلاو تام لا نورقملا نيدلا نب دلاب أو ديار اءأو٠ 0 (قالطا لوقلا

 نيدلاورف ةطسوتملاو ةليأتملا تاقبطلا لزانمو نيك اسملا اوكا يف لزانلا نيدلا اما ٠ كوللا

 هذه بعاصم لهسو ضرالا هذه ٍُق هيئاصس نع نانا يزعب نيد لك نال هعوز 3

 وه ءادعالا عم يت> ريخا عدصو ةءاسالا نع زواحتلا هايعاو ةليضفلا ىلع اطل "تك هايع

 تاجاح نم ةجاح وه نيدلا اذبف ٠ يذوب وا ايهس» وا ايمالسا ناك ءاوس هيناسنالا نيد

 ظ زوثكيف ناك كلذلو ٠ هيلع ىوقث ةيكارتشالا ءىدابملامهترادا ءوسو مريب دت ءوسإ نيدلا

 ةملك نم اهل ايف 4 هلاحر ىلع نيدلا 6 ني 2: نيديا لاجر ىلع هر الح 2 لوقي 1

 0000 ة نم اهل 5 8 يرشلا عمجلا يف لالئخالاو بارطضالا انعم ىلع اهدحو لدت

 يديا ف لآ راص ةيساسالا هلئاضنو ةييزالا ةيباقلا هتفيظو نع عرج يه نيدلانا ىلع

 | هل !هواس هور هلمعتسي تيدب يارتشالا رايتلا ةمواقم ىلع ىوقث اب روا نا يف كشن انناف
 حلاصمو مهحلاصم مهيدقلو مريبدت هوسو ءاسءورلا ًءال ءوه فعض ىرت ةيعرو مهيديأ نيب

 هذهف ماكاو كولملاروصق نم اجراخ اب روا يف توص نآلا هل معم اذا اذا نيدلاف
 كولم نا نم هب ضرتعي ذاتسالا نظن ام ىلع امدقم اباوج !ذه انركذ دقو ٠ مهنم هتلزام

 ٠ ةلزأم 20 2 مدنع ةينيدلا ةطاسلا نولزأي نولازي ال اب روإ ظ



 فوخال هناو٠ ب روكسد ةيندم هحطاس تناك ىنم ل لاوحا ىلع ةيناسفنلا هئاوهالو

 ا ا/ا دوددر |١ باب

 نكميهناو مالسالا يف ثدحيال ةينارصنلا يف ثدحيو ثدح يذلا اذه نا ليق ناو

 كلتب باصي” نرا نود ءىث لكل هلاعثساو ءيث لك يف مالسالا يف نيدلا لاخدا

 هل يرعتلوت :فومايفلا لاق قلو ٠ ضم م“ اهنا لوقلا اذه ىلع انباوغ ٠ بئاصملا

 نيدلاناهداقنعا لثم * *يش هرضي 4 ل م يذلا اذهيف ناطلا ةدير + ةياور

 بوعشلا عيمج تقلذ* يذلا صاخلا| هللا ع شاوح ليئارسأ ناو نيد لك قوف يليئارسالا

 ٠ هريغ يف صقنلاو هسفنن يفلاكلاىري هلعي داقتعالا اذه ناكلذ٠ هنيدب نيدتو هل عضخفل

 ”ا ا دف د مقيو هريغأ ءيش لك رقتحي هناذ ناسنالا داقتعا اذه ناك يتهو

 ناطلسلاو هاجلا ضي رع ًاعينم اي وف داقثعالا اذهبدقتمملا ماد امو ٠ ةيلاع اًراوسا ةيناسنالا

 داقتعالا اذه ةعفدي ملاذا ؟بللا هوجولا ضعب نم ًاقيفخ نوكي داقنعالا اذه نم هررضف
 اذهو ٠ هتمدقم يف نودلخ نبا ةمالعلا لاف اك هراوسا ىلا ةمانتسالاو هسفن ىلا مالستسالل

 اذهب دقتعملا دقف ىتم نكلو ٠ ثلاثلا نويلوبان ةي روطاربما يف روبظلا لكر بظ دق ىعالا
 أعقان ام“ هل نوكي هناف هل داقتعالا اذهب و بابسالا نم ببسل هناطلسوهتوق داقتعالا
 2 5 ع

 0 ,ييسملا اننا ءالقع نه نوب ناتكا فرعن نو ٠ ءاقترا لكو مدقت لك نع هدعقب

 ةنمئاصلا مهعفدت هع اصم مط سلو ةفرعملا قح ممتابجاوو مهفوقح نوفرعي نيذلا نيريسملاو

 نقف: مدقتلا ىلا يملك مالا ف فعضت” ىلا مي ارجلا هله ب را# اللا مه 2 الق لعال

 ةرضح ماوس نه 5051 محم رتل نا ب رصملا ةمالأ قغ نيذلا ءالضفلا ءالقعلا ءال ءوه ا

 ةديدجلا ةءارماو ةارما ريرحت يلاتك بحاص نيما كب مساق مادقملا ءىرجلاو لماعلا ملاعلا
 نأ 8 بالا اذه رح ا يف تاتكلا اذه يف روثنم اذه هباتك ىف نصف فاق

 ةليصفودحاو سأاح نماهلك اذا ةيناسالاف تح( اهءارو ال ةيناسالا ماما يرشدلا لاكلا ا

 هيهأمدلمو هللا وهو دحاو ردصم نم نيدلا نا ام” لئاذرلاو لئاضفلا ُِق ةهباشتم شو ٌةدحاو

 صخا.وةماعلل رومأو ةصاخل روما هيف اهلكو ٠ 0 ملاساو اهفر ط 5 ةيماشتم ضرالا قف ةفلؤملا

 نا نع هزأم امدحا ناب لوقلاف <٠ 0 مع ا 0 ىرخالا ف صخ 8 همس امم دحاولا ىف

 اذه كك اي 6 كيو اه راثو نايدالا راثا ىلا رظني فوسايفلا 0 ني.دلا اعل هب

 .راثالا كاتو خيراتلا

 هليدل ريثات ال كلملا ناب عنتفا "ىراقلا نا نظن تمدقت ىبلارومالا عيبج ىلع كانبف
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 ةرئاد نع » ةيندملا ةطلسال ةسائرلا تماد ام حاورالاو 8 جالا ىلع نيتطلسلا عزانت نم

 ةيندملاةطاسلا نوغوش يف ا ىلع ا اذا نيدلا ناو: ةينيدلا ةطلسلا ىلع «روتسدلا

 ٠ هاوس ةعفنل مدختست * دل ١ ةباثم 0 ةدعاسم اشي اك حاورالا ريب ل :مارو

 ةمودخت ال ةمداخ اياد نوكت اهنال ةعضلا رثا اهيف قبب اهعون ناك ايا تال آلاو
 نم يناثلا مسقلا اهيلع يقب ٠ ةيافكلا هيفو لوالا اهمأأر نع ةعماجلا هب عفادت ام اذه

 لاهسالا مالك ىلع درلا ودو ايباوح
: 

 ظ »ي درا
 نم ةرذش ةرذش ذاتسالا "در يف رظنن (راصنخالا عم ) مالكلا ءافيتسا يف ةبغرو

 اهنم ةرذش لوا

 ن ارقلانا باوجلا اذه يف ذاتسالا لاق - (١؟0 ةحفصلا ) يلامحالا باوجلا يف هلوف

 3 1 لو رفكيلف ءاشنمو نمؤويلف ءاش نم » هلوقب كلذو اضيا نيتطلسلا نيب لصف

 ةمالا يف نيدلا دحاج رح فاك نك هب درلا ناك اذا هناف ٠ ارظن يفغتقي كلذ

 علو ىتح ناصقن الو ةداي ز الب أمات ةديقعلا حي ١/ نمولل ام قوقحلا نم قيدنزلا ياا

 عيمج نيب ةقلطملا ةاواسملا لصفلا نه ضرغلا نال ١٠الف الاو٠ 2 حي لصفلا اذهف أهسفن ةمالا |

 دأري لب وات لك لع نوقفاوي ءالقعلا ىرا م ام يف انركذ دقو. انمدق 5 رصانعلا
 لصفلا ٠

 سالب سيب لي لي عي سي لعب سب لس ل لس سي سي سي سي سي سس يسم

 | لصفلا اذه ف ذاتسالا لاق ب( ١؟مةحفمصلا ) داقتعالا لجا نهلاتقلا ىفن نع هلوق

 | يو ناهثع ءافلخلا نمز ْق نكفلاو ت اروثلا ناو داقتعالا لجا نم اولئاقتي 0 نياسملا نا

 بورحو نكفلا :ره هعبتو هقبس امو امهنع هللا يذر نيسحلاو نسملا لتقمو ةيواعمو

 نفف « ةمالا 0 ةقي رط يف ةيسايسلا ءارالا »الا اهلك اهبيس نكي مل هريغو ةظمارقلا
 قءارا اذه ىرنال انكلو ٠ ضيا انيءاز وهو : 0 الا لك اذه ذائتسالا لوق نست
 يملا ملاعلا اد آف عوج كلذ ىلعو ٠ مال عيمج ىلع هقلطن لب ةما نود ةمأ يف

 هردصم نوكي اهريغو ياللرب ناس ةحيذمو كا 0 لتقلا نم نيدلا مسا

 ضرغلا نا ١ 517ةحفصلا يف اًديِب دقو ٠ ةمالا مكح ةقيرط ىلع فالثخالاو ضيا ةسايسلا
 ج ىلع مكحيث نا يضتقي فاصنالاو»٠ ا ةينبدلا ةدحولا ناك امنا كلذ نم ديحولا
 5 دحومي سانلا



 0 7: دودرأا باب

 000 ااا

 ىلا لصنانهو_ (١؟8ةحفصلا ) (ةب راغملاو كارتالاو سرفلا ) ةيب رغلارصانءلا نعهلوق

 اهنايب اذوهو٠ كياسملا مما نه ةل' أسم

 ىلع «ةلهجلا » ؛اليتسا سابع ينب ةفالخ يف تماق ينلا نآفلا بابسأ نا ذاتسالا لاق

 يفلاق مث .:مهلوقعو مهمم* يف نيلبسملا ىلع الب ربكأ اوناك «ةمهجلا » ءالفوهو ٠ مهتمركح ||
 مال ٠ هلها هيف طلخو هلصا ظفح انيد مالسالاك را مل »ريطخلا لوقلا اذه عبارلا هدر

 ٠ هببسب مييسن اولصوو هب اولصتا سانلا نم ةيساوس ٠ هوكرتف هومحر مه الو هوماقاف هومهف
 نم لهجلا نوكي اك الا ءيش يف هنم اوسبل مثو ٠ هتيصعو هتامحو هتريثعو هلها نحن اولافو

 دقيبرعلا شيلا نا ( ةفيلخ ) نظ ٠ مكحملا ةعص نم يارلا نفاو للا نم شيطلاو ملعلا
 داراف“ مو هل او هيلع هللا ىلص يبنلا تيب قملا اوناك نيب واعلا نال يواع ةفيلخل انوع نو

 هناطلسباهديعتسي هنأ نظ ينلا مالا نم مثريغو ليدلاو كرتلانم ايبنجا اشيج هل ذختي نا

 ءاليتساناتسالا ركذ ث) ٠ ايمجتبلقناو مالسالا مجعتسا كلانه ٠ هنانسحاب اهعنطصي و

 اواخداو ملعلا بايث اودترا ( سرفلا ) ليدلاو كرتلا ناو ةموكحلا ىلع شيلا كلذ

 لهاو ةللثلا ةسايس ةسايسلا هذه (لاق نا ىلا مبكوألل ةمدخ هنم سيل ام نيدلا يف

 ف ململا نم تبلسو هفرعي ال امم نيدلا ىلع لخدا ام تجور ينلا يف ةرثالا

 امناو مالساب سيل وبف امالسا هيه امم ثرالا هارت ام ل٠ تاوعتلا قابطا هب قرتخي

 ١ تفر>ينلا لاوقالا :نم ليلقو جاو موملاو ةالعلا ةروص مالسالا لامعا نم ظفح

 « اهيناعم نع

 ةليضفل فركعن رما 000 ليقو. ٠ .تريلماتم ريطحلا لوقلا اذهدنع رفق نك لل

 ةءارجلا العلا مذه هتارج ناف هيفي رح ناك هناباكو ٠ لوتلا اه فة
 :رخ اغىش يف بيعم ريغو مذقت اء غىش يف بصم ذاتسالا نإ دقتعن اننا لوقت 0|
 سلف ٠ سرفلاو كرثلاب مهلاصتا لبق نيلسملا خي رات يف تناكل الحنالاو نئفلا ميثارج ناف
 شيجم رات“ ذاتسالا هك د. يذلا ةنيلظا نأ ىرت الا ٠ ىقيقملا يبسلاب سرتلات كلا
 ٠ دالبلا تب رخ دق تناك كلذ لبق ينلاو دامرلا تحت تناك.ينلا نآفلا رش يقني ىكل قرت
 كرثلا الا مويلا ىلا هظفحو مال.ءالا ذقنا ام هنا ةعنادم الو ةاجادم الب دقتعن نشكو

 ةلاغتغا ةيناسنالا رصانعلا مظعا نم اوناك مهنا ندقتلا ىلع الضف سرفلابسحو ( ١)سرفلاو
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 خبل نم ددع ن ا يتح ريبدتلا ن هحو ةنرانعلا 5 مهموفأو نا (عادترا أو 0 ءلاي |

 دامس نأ ربظ 0 ظب نكلو 0 برعلا ءارع 3 يواسإ ءازعلا لحاطف نع عب , رعلا ةغللاب مف 0

 ًْ لاحنتسنا 6 ةيسايعلا ةنطاسلا فارطا ُِق لاش“ نآك 0 قىدص عوضوملا اذه 2 2 "درء |

 نم جرخ دف نئدلا نأ » لوقي ناكمهضعب ناف ٠ ةسايسو ابداو لع ابيف سرفلا لاجررمعا ظ

 نوءاملاوديشرلا مدخلا نيذلا سرفلا لاجر ةمواقم يف ةبغرال ناك امنا اذه مهلوقو ٠ « هلها

 كلذل ناكأم رو ٠ مجريغو ةذكماربلاك اهيف ةفسلفلاو معلارشنو ةنطاسلا ريبدت ىلع ا انوع ْ

 يف رذعموي ناك يسابعلا ندَقلا نا عمراذنا الو ةكاحم الب مهلتقو ةكماربلا ةبكت يف لخد
 ردصلا ةعسب اورهتشا نرامزلا كلذ يف اوناك نيذلا سرفلا لاجر ناو م .٠ هحوأ

 ةيندملا ةطاسلا سها ىدإ نايحالا ضعب يف ىما لكةماناو لي وءاتلا يف عسوتلاو 0

 مهئافصرا تراك يذلا ميظعلا ريثاتلا مهل نكي مل ةناف سرفلا سما يف لاقي امثم نكلو
 ةهجس نه الا-رصاخلا مالسالا اوعنتي الا ناف ٠ ةليقتسمو مالسالا ةايح لع كار الا
 ناديرا» 20 لاثما يف ءاج دقو ٠ فيسلا ٌةوقب هتايح اوظفح دقف ا ارتالا اماو ٠ ]علا

 ذاتسالا لءاو ٠ دحا هركني ال لضف مالسالا ىلع ةيكرتلا ةلودلا لضفف باهل نا لقوا
 لوقلااذه لوقت اهنأ هنظب ةعماحلل ةديدج ةناهأ هنع عفادت يف اال تاناخا ىلا ضاال

 ال ءارنق ضرال بعكل انناك ماد بتكت اننا لوالا درلا ةمدقم يف انركذ دق انناف اًلزت
 ىلوالا ةئسلا نم رشاعلا عزا يف هانرشن دق انه هانر,ذ يذلا داقتعالا اذهو ٠ ابيف سان
 ةلود نأ » هصن ام اهتةاذ 0 ءاج دقو ةيشاحلا يف اهيلاانرشا ىتلا ةلاقملا يف 18١ ةحفصلا

 اا كلذ | رق قت بط باذتتأب ينرعلا ثاريملا ثثزو نافع ل1 اننيطالنم
 00| دا الو ىرعلا تاريم نأ » شياو «راطخالاو تئاصملا نم هب قدحي ناكأم
 ى» ماوعا ةعضب هباعكأ دعب تنشب 0 ا ماقملا اذه غلبي م

 نولضفتا٠ درالا لوقلا اذه ام » كش الب ل وقي هناف٠ذاتسالل اضارتعا لهن ال انهو
 باوجلاف « مهءواقب و برعلا مايق زجي ملو مءواقب و كرتلا مايق زاج فيكو ٠ برعلا يلع كرتلا
 ةيناسنالا نال صئاقنو لئاضف موق لكأ ذا ٠ كرت ىلع اب رع الو برع ىلع كرت لضفن ال اننا

 كلذ يني نم ؟ ةيضرالا ةركلايف برعلا لئاضف يسني يذلا اذ نمو٠ هدحاو نيط نه
 فاصنالا نه ىر انكلو ؟ اهلك ق افالا ءاضاف قربلا ةءعرسب ضرالا يف رشتنا يذلا رونلا
 || ناكمنال ةرورضلا مكحب ابخ رونلا كلذ نا لوقن كلذأو ٠ هقح قح يذ لكى طعي* نا
 ا لاحم ةينيدلا ةدحولاو ٠ ام اهحورب و بتكلا فرحب لمعلاو « ةينيدلا ةدحولا » بلطي



 تا

 ١ دودرلا باب

 ا رم سس

 تناكألو بتكلا فرب متم مل اهناف تيبقب و ثماق يناا لودلا اماو ١٠١5 ( ٠ ةحفصلا ) اني

 ةينيدلا ةدحولا بلط ىلوالا اهتفيظو
 ىتلا ةيجولل اضيا دج قيمع ثلاث داو ةلاسملا هذه يف انني و ذاثسالانيب لصف امناو

 هات نايحاو هتب امي رشنت و ذاتسالا لامه ردضت ىلا ةلجل ناف ..ل املاء ذه ىفذاتسالا
 انفيصر ءاوالا ةددي رج ته” نيح نم ”ه اهل سبل اهيلع هلفف نمع يش ىلع هل ةًفاكم هنعمفادتو
 ملسملا ناب ةادانملا الا - امهنيب تماق ينتلا ةفينعلا تارظانملا نيح نمو « اليخو » اهبحاص

 هدي رج ناب ًاضيا ةادنلا وهو اهل رخآ امم* انيسأ لب ٠ مالسالا هنطو امناو « هل نطو ال »

 ٠ ضعبب امهضعب ناطيتسم لريلوقلا نيذه ناف عدب الو ٠ ايعطق نيلسملا ليغال ءازللا

 ع و 0 لكل حوتفم ماع نيد مالسالا نا امهم لوالا نف ةخوب

 قوقملا نم هل -هئانبا نم | دحاو ريصي هيف ناسنالا لود درحمب و ٠ مهسفنأ نييتثولا ىتح

 اذه ناك اذاف٠ هسنجو هتيصعو هنطو نع رظنلا عطقب مييلع ام تابجاولا نم هيلعو مه ام

 كارتالا نا هلوقو مالسالا يف تاخد ينلا ةبيرغلا رصانعلا ىلع ذاتسالا ةامحىنعم اف اذكه

 مولن اذالو ٠ ريغ ال مالسالا فعض يف ببسلا مث برغملاو قرشملا يف ةب راغملاو شرفلاو

 ةعماطا »ىنعم امو ٠ اهنم اهسفن ظفح 0 / يلا ىلوالا رصانعلا مولذ الورصانعلا هله

 لمعلاو مالسالا مهف نع ةرصاق ةبي رغ ةب وس قبت بي رغلابوعشلا تناك اذا «ةيمالسالا

 نانر فوسايفال لوق ىلع انفو دف نُغ معن © نينس تائم مالسالا اهقاننعا ىلع "رم وأو هب

 مالسالا يف ةفسافلاو لعلا دابطضا ىلع همالك دنع لاق هناف ٠ ذاتسالا هركذ امم فرط هيف
 دءاوق ةباثع ةبب رغلا رصصانعلاو رب ربلا يدي يف ناك يمالسالا نيدلا نا برغملاو قرشملا يف

 رذجينا هيلع هنا مارثحاب ذاثسالل ل وقن انكلو ٠ كالذك هنولعجي اوناك مهنال ةقيض ةديدش
 ةعماجلاه ذه ةاعد نم ذاتسالا ناك اذاف «٠ ةيمالسالا ةعماجلا » مدهي هنال لوقلا اذه نم

 امل نطو ال ينلا ) ةعماجلا هذه ةاءد نم نكي مل اذاو ٠ هنم هلاق ام لك يف مجري نا بجو
 ندملاو نينا كن ناك اذا كراشملا لتضفت نا اهيلع سي هنال فيضرلا كلذ هار يف

 ذن» ةدحاو ةعقب يف اهاياو اًنكاس ناكولو فلاخلا ىلع اي ران الو اهجو هل فرعت ال شنو

 ساج ىرم اناك اه رو دحاو خي راثو دحاو ما_ظنو ةدحاو ةطلصم امهَف ةريغك نوف

 ءاخالا اذه نا نامزلا اذه يف ةيناسنالا ءالضف عم دقتعي هتليضف ناك لب ( ضيا كحاو

 رشبلا عيمج معو لعش اذا ءاهبو ًاًقارشا هتليضف دادزت ةريغك ب وعش لعمل يذلا ينيدلا
2 - 
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 لقعلاو بي ذبتلاو تملا مالا نيب ىلوالا ةطبارلا لمي رابتءالا ا ذهنال ٠اهنمالو ةءءاجلا كلت ىلع
 اهتعماجيفو ممالا يف مدقتلا ذئئيح نوكيالو ٠ يرشبلاءاخالاو ةيندملا ةيعاّتجالا ةحلصملاو
 ماب جاهتحالاو بتعلا تح ممالا يقابل نوكي الف ٠ اهريغ نع لئاضفلا هذهب ةزاتملا ةماللالا
 ةلاان عش لك ةميق نعي نوكتو ٠ ةمالا كلي .ةقلطملا ةاواسملا نوي يذلا نيذلا

 نرم هئاغلال مالسالاو ةينارصنلا تءاج امنا كيسنذلا يئارولا زايتمالا ال رعاشلا لاق اك

 ٠ رشبلا نيب
 لعجو مها ه نود برعلا يف ةسائرلا قحو هلي واتو نيدلا ريسفت قح رصح يف ةبغرلاف

 ٠ هتايضتقمو رصعلا تادحاح ىلع نط ال صه أ مهود ةلزام 2 منايا ةنمأوملا ممالا قاب

 01 ل شخ لك بلطي كلذلو انماذق 5 لاغةنيدلا ةدحرلا نا رخآ عضوم يف !تنيب دذو

 دحالخادتي الف هدلبب القتسم ةشيعملاو هدادجاو هئاب ١ قالخاو تاداع عابتاوهل ةعب هنيدمهف
٠. 

 بعشت يفابس ناكو مالسالايف ثدح يذلا اذهنا اضيامدقتام يف انهرب دقو: هنوذوش يف

 الا 6 ةراوملاو نانولا ابف ٠ اضيا' ةينارشنلا يف ثدح دق" ضعبوان ابضعب لودلا
 ةطلسال توعبات ةنراوملا نا ٠ ةييسألا نم مويلا مهماقم نيا ٠ ىلوالا ةيحيسملا ةمورا مث

 اهنومرجي مثو اهنع اوذش مهنا اهرابتعال نانويلا مرت ةطلسلا هذهو ٠ ةبيرغلا ةيوبابلا

 ةطلسلف كلذ عمو ةينانويلا ةغللاب لصالا يف تبتأك ليجانالاو ٠ ةذاشلا فن اهنا مرابنعال
 ٠ ةينيتاللاةغللاب ااهةارقث ةيحيسملا تاطاسلا لك ىلع ةسائرلا همور يف عدت يلا ايلعلا ةيوبابلا

 اًروما اهنوعسي ةفسالفلا ناف « اعدب » اهن وه“ بازحالا راصنا ناك اذا روما هذه لكو

 000 1 راك ندو ٠١ ناكسلاو ناكملاو نامزلا :ةعيبطأ ةعبات“ اينال اهتم "دب ال ةيعبط ||

 اهسفن ةعيبطلا براحي

 ريغتب امتالاحو نايدالا طورث ريغتو مدقت اي ةلامم ةينيدلا ةدحولا تناكاذاو

 *نمزلا اذبك نمز يف اصوصخو لاحم ما لصالا ىلا غوجرلاف مزال اسما ناككلاو نامزلا
 لوا يبف ٠ عوجرلا اذه نود لوحي ايعاّمجاو اي ركسع ايظنت ةمظنم نآلا لودلا ناف

 اذبك نمز يف هنا اهتفرعل تعاطتسا ام اهسكاعت لب نيدلا اهساسا .ةوعد ىلع ربصت ال |
 اذه ادع امو ٠ ديفم ءيش ةيناسناللو الل ةينيدلا تاوعدلا ره جرخي ال نمزلا |

 ةنقتماةيمدهجلا ةداسالاو مايغلا عطق هناك فيثكلا بردملا دنجلا اهدي يف ةكاحلا ةلودلاف

 لككو ٠ ةيرخلا رخاوبلاو ةيدي دخلا ككسلاو ةيقزبلا ثارباخملا قرطو ةعرسب لقتلا لئاسوؤ
 لواح دقلو٠ اهيلع ءارط اهم اهبناج يف ةوقلا ءاقباب ةلفاكلا ةلاعفلا قرطلا ىوقأ نم هذه
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 ١ دودرلا باب

 دمحم رصم نم مييلا طبهنا مهنيكستل كف ةدمذنم عوجرلا كلذ برعلادالب يف نويياهولا
 ةلجلا لما ف أنو ثمل الإ نكو . مهتروأ دمحاو هدن2 35 ويدخلا ةرسالا لوح اشاب ىلع

 ىلع ةيضاق ةب رض ناك نيباعولا ةروأ هدامخا 3 ةلب وط تالاقو ىف هنع اطوقو يرصملا

 دئاقلاو ميظعلا ريمالا كالذ نا لوقن اءاو ٠ 0 رخاوي الو مدقي ال لوقلا الو نافمالسالا

 دوما ةعساولا هترد>و ججارلا ريبكلا هلقعب قار دق هنمز قف قرجلا ةغبان ناك يذلا ريبكلا

 ةباغو 2 اغا نوياهولا اهيلا وعدي ناك ينلا ةوعدلا كالت نا ةديدجلا هتاجاحو ديد+لارصعلا

 هعئصأمو اضاع هداقم 000 ا الل نضال ناف 0 داو ف ةخرص وأ دامر ف ةخعفت

 ىلا دوعتامنا عاتجال او ةعيبطلا ف ءامشالانا ط ىرخا 5 هم ع هعنصيال ةرع ضرال ا ىلع هللا

 لهو٠ هللا اممحر دشر نباو يلازغلا لاق 3 هيلع تاك نيع ىلا ال هياع تناكاف لاكما

 لمع ٠ ةيضاملا هتايحو يذاملا .هبابش رسب نا مرهلا روط غاب يذلا ءامسلا رق ةءاطتسا يف

 ءادعاىوس دحال امم ةدئان ال ةديدجلا ةوعدلا كلت نا لعب نه لمع ناك اشأإ يلع دمت

 وهو مالسالا ف طقف دحاو 2 ةيلز> ةدئاف ىهف ةدئاف اهذأرو نم تاكو ٠ ةلودلا

 ةيب روالالودلا لئابحيفكلذ كعب أوعقيا اذاأذ و٠ مدالب نولقتسإ نيذلا برعلادالب 3

 ب رعلا داليلا ءىطاوش ىلع كالما اجل قل

 فلا ةيجرلا: 303 هيلا دوعنف ٠ عوضوملا نع انحرخ دق انا ىرنف انئارو ىلا تفتلن انهو

 ْف بنسأا لعجي ذاتسالا ناف 7 مالكلا رادم اهيلعو ةقيقدلا لانس هذهيفذائسالا اهلا

 ءوس نا ىري هنأ يا ٠يمالسالا نيدلا ةبي رغلا رمصانعلا مهف ةوس مالسالاو برعلا فعض

 نييقرشلا غاهبنف ٠ حالصا لكطرش «لصالا ىلا عوجرلا > ناو رخأتلا ببس وه نيدلا مهف
 ءادلا ىلع دعب فقي ل ذاتسالا نا ىلع ليلد هنال ذاتسالا نم لوقلا اذه فساب نوقاتي

 ٠ هنالعا ىلع دإ ةارج الذاهيلع ففو هنا رهظي” هنا دي ري ال هنا وأ ىقيقحلا ءاودلاو قيقحلا

 ةعماج » ”انب يف ةيغرلل اماف ٠ نيرمأ دال ل وقلا اذه لاق ذف ذاتتماللا نركي نأ 1
 يف ةبغرال اماو ةعماجلا هذه يف هلما لك عضوو نيدلا ةطساوب ةيبرع دءاوق ىلع « ةيمالسأ
 الغل هيف ناكملاو نامزلا ةاراجو مطوقعب مهنيد ميمثف ىلع سرفلاو كرثلا مولل ةعيرذ اا

 دقف ذاتسالا لوقب ةدوصقملا ين ةيمالسالا ةعماجملا تناك ناف ٠ مهمماب فوقولا ّرمغي

 أ١ ىلا م اك اهيف نورودي ةرئاد يف اع. ءاقبلاب نيفلاخملا مهينطاومو هموق ىلع هتليشف ىف
 اميف اهتلاجتما انركذ يتلا ةينيدلا ةدحولا يش ةيمالسالا ةعماجلانال ٠ اهنم جورخالب هللا ءاش

 * لت 00
 ايا



 دودرلا باب ١8
 مسبب لح لح ع لع ع ب عب ع ع م عي لح سب لس لم م سم سم سس سس

 فنرال الا كلذ امث ةعماجلا هذه يف لما نيلسملا انناوخا ضعبل نالا ناك اذاو٠ مدقل ظ

 ةمآ لكتراصو ناكمالا يف اهباهذ ناك اذا بئادملا تبهذ ىتم نكلو ٠ عمجت بئاصملا
 ىلا دوعت تاغللاو بهاذملاو سانجالاو براشملا ةفلتخلا مالا هذه ناف ةلقتسم ةيمالسا
 ٠نالا ىلا ةي واعم ةفالخ دهع ملنم ةلقثسم اما تناكامل هيلع تناك ىلا رافنلاو فالتخالا

 00000 الع الم اذهو اهم اي روأ- لوو ةب راحلالا ةعماجلا هذه نم ةدئاف ال !دا
 ٠ فيعفلا الا يذؤت ال فيعضلاو يوقلا نيب برخلا نا مولعمو ٠ لودلا لك ىلع رهشت'

 اميمغ هلافاع اوامعي نا 100 اهوموري اوناك اذا هعماما هذه ةاعدل ر,صالخاب جعصنن كالذلو

 نكلو اًماد اهب اوركتفا » ايناملا نم نيروللاو سازلالا دادرتسا نع نيب وسنرفلا هموقل

 نا اهقح نم ينلا هيناهنعلا ةلودلا امتذخْلا ينلا يشةسايسلا هذه لعلو « يعطف اهيف اوملكتملال
 ناكناو ٠ اهعم ةرضاخلا اهتسايس ىلع ةرصم اب روا تماد ام هيسايسلا ةلالا هذه لمعتسأ

 صدخي اهف ثاكملاو نامزلا مهتاراجمىلع سرفلاو كرنلا موأ لوقلا كالذب ذاتسالا دوصقم
 اذبكنمز يف بوعشلا مدقت اهيف يتلا ةديحولا هقيرطلا موللا اذهب هتليضف لطبا دقف نيدلاب

 كللذو ىرخأ ةراث اهنع مغرلاب و ةرات اهتداراب هيك اهتعبتا ىتلا ةقي رطلا يو ٠ نمزلا
 أم اذهو٠لالخنالا هئبفاء يذلا فعضلاو دورا رش اهاقو اًقيكت ناكملاو نامزلل اعبت اهفيكتب
 عضو يذلا ينيدلا عرشلا فلات اًروما اهتاماظن يف تررف موي ةيناثعلا ةلودلا هتعنص

 اذ راشنا نم ذاتسالا ناك ناو ٠ ابدئب ريغ ةئبلو ةرضاحلا ايتلاح قفاوت .ال ةلاخل لّصالايف |
 00010 نكلا اذه ناب نويبع نو ريدك هيف ثدُت يتلا عدبلا كك ةيكلو فكتلاا

 3 يف ريبغت هب داري” فيكت لك نال كلذ ٠ ل وقلا اذه اولاق ىتم يناج يف قحلاو .ةعدب |
 لركب فيكف اذا ٠لصآلا نع جورخ ةباثمب هنال ةعدب وه ةيلصالا ةيودبلا ةلاخلا نم
 هنع جورخلا هس ةيغرلا» و « لصالا ظفح يف ةبغرلا » اهو نيمضفاننلا نيذه نيب عمجا ظ

 هسنن يف دحيو 57 ةطقنلا هذه يف لم انني فصنملا :ىراقلا كرذن نك  «رصعلل ةاراخت

 اهيلع اباوج

 تراك هنال يعيبظ وهو ؛ يعيبط هنال طيسإ وهو ٠ دج طيسب اهيلع انباوك نحن اما

 تاستل) ! فرتتلا لك انراينعاوه تاوملا اذهو ٠ هئباظو هتضنقا ةعيبطلا ناي اي رورض
 ىلا

 مزل هادبملا اذهب مل ىنمو ٠ فوقولا عيطتسن ال اهحورو مد" 6 تاو فالئخالا ىلع
 قفاو ام نال ةدايزااو فرصتلازيوو هنأاشو لصألا كرت اماف ٠ نينثا نه دحاو هْنع

 ةعوبطمةيناسنالا نال اهنم دب ال ةيرورصض ةيعيبط اًروما ةيخملاو مالسالا يف تئدج
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 ا ظ دودرأا باب
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 قاطنتل هينيدلا هطاسلا نع ةيئدملا ةطاسلا لصف اماو نامزلا اذه يف قفاوي ال يغاملا ف

 نا نم الدب رصعلا تايضتقمل ةمالملا اهعئارش نسو ةيرضصعلا اهنوفوش ةرادا يف ةكلتملا دب
 لام هنيع هيلا عوجرلا نا م نيد لك يف لامم اًناتب لصالا كرتو ٠ اهريغب ةقلعم نوكت

 هب هيئاسنالا سفن قاعتل ليمح ساسا هنا اهنم بابسا ةدعل لاحم لصالا كرت اماو ٠ ًاضيا

 نيدلا لصف بوجو ًاضيا انه نم جرخي نذا ٠ هرهاظوأو اهل ىتب نا يف اهتبغرو هايا اهتفلال

 تاموكملا هيلاوعدت نا بحي يذلا حالصالا ساس 56 يلاتلاب و ٠ هيندملا هطلسلا نع
 هل كذالا مدعو مويلا اسنرق هرصحتاك ةدابعلا نك اما يف نيدلا رصح نامزلا اذه يف
 ذائسالا ةرعد يفاني الهو ٠هللا ةدابع ريغ هل ةفيظو الو !يندلا يفهل لخد ال هنال اهنمجورلغاب
 ةافائم فدا تقل يللا

 نيينافع مهن وكل ذاتسالا لوف دضكارتالا نع نوعفادي“ ال !"ذا نويناثعلا نوريسملاف
 لءيذاةسالا ءادبم نال تاذيف مبتدا« نال ضيا لب ٠ مهتلودل ةنامالا بجاو مهيلع طقف
 قرشلا يبخي»م لكو نييناثعلا نيريسملا نا لاقي” قحلاو ٠ ةلودلا حالصال اساسا ينبدلا حالصالا

 كالذ٠ مالسالا يف الو ةييسملا يف ال نامزلا اذه يف يفيد حالصاب اوعم“ا نا نوديري ال

 ٠ ريغال ةداعلل هعرشوللا نال نيدلا نميويند حالصا 3 ”.اللدزا ناهز اوققحم مال

 هرايئعاو مهنيدب ءاردزالا نم اهيف اوأر ام دعب اذه مهيأر ريغي امم ذاتسالا تالاقم تسيلو
 اندعي يذلا ينيدلا حالصالا ةجتاف يق هذه تناك اذاو ٠ هيف يدايالا تبعل اًروز. نيد

 ًاقيرط ْذِخَما ذائسالا ناول معن ٠.٠ هتمتاخ نوكتفيكءا هللاف مرتحلا ذاتسالا ةليضف هب
 لب كلذ اشي م هنكلو ٠ هفالثخاب مالا فالتخا ناكمالا يف ناكل قيرطلا اذه ريغ

 ىري' الذ مالسالا يف هلاق ام لوقي نا كلذ دعب عيطتسي ًالوا ةينارصنلا ىلع ةلمخلا راتخا

 اه رصم يف ىربكلا ةي رثكآلا وه يذلا ريبكلا ظفاحلا يمالسالا بزملا هرظانم نم رذئنيح
 يف مزألت” ال ةطخلا هذه نا سانلل نعش: يذلا "نم نكلو ٠ هب سري نا ذاتسالا بيال

 1١ لك ةلجلا هذه ناف ٠ هتليضف نع عفادت ينلا ةلجما اهتمزنلا 8 لبقتسملا ف ثىش لك

 سفن يف ةينارصنلا يف نعطلا ىلا دمت يش همهغت ؟ مالسالا يف اهل ايار ديوت نأ -تعاز

 بكرو» فقووملاب قرت الك دئارجلا رفضا: لاوقأب ةدلعتو رادعألا ضوا كلذ ةلحتنم 0
 مالسالا حالصا ”ناكو اء باج ُِق ةحرد لزنتو اج يفةرد دعصت اماكن َ مالسالا ٍ

 ةدئافلا 00 ا للا نيية.ةلا نيولصملا َه يش هلهأمو ٠ ةينارصنلا طاقساب اق

 يلع ىنيب* ال حالصا لكن رال يعطف احالصا حالصالا كلذ نوكي ال لب ٠ ةيقيقحلا



 دودرلا باي ا /م»

 ب ل ب ا ل ل ل ل ا ا ا ب ا م ا ب ل ب ل ل ع ل لب لب لب لب ب ل ب ب سي ع سي سس سس

 الا اهرامث نايطعي ال حالصالاو ةقيقملا "ناكف ٠ الطاب احالصا 0 لدعلاو فاضنالا

 لك ىلع ىلوالا ةمدصلا دنع نوربصي و اعهتوق لاّتحا ىلع نوردقي نيذلا ءايوقالا نامجتشلل | ظ

 اهببسإ مهميصي دابطضأ
 انتجرحا ذقف لمعلا ام نكلو ٠ لوقلا اذه نع ذاتسالا:ةليضفأ مارتحاب رذتعن انهو

 مل واو ٠ اهمازنلا ديرن اذك ينلا ةطمخا نع اهئارتفاو اهقمحب انئجرخاف هنع عفادت ينلا ةلج ا
 يف ةىنجي ام مالكلا نم نكلو ٠ (حفد هنع انب ريفل عوضوملا اذهب ةفالع لوقلا اذهل نكي

 هذه بابسا ما نم ببس روبظ هيف ناك اذا ًاصوصخ ٠ انذ هفذح نوكيف اوفع هعضوم
 ةينارصنلا ىلع هتلمح يف ذاتسالا ةطلغل فيفختو ةثداحلا

 نيذلا ءافلخلا ءاهمأ ذاتسالادرس انه - (١١ةحفصلا ) ملعلاو برعلا ءافل> نع هلوق

 رسما لوف ىورو ٠ دنع اوانح نريذلا ةئباصلاو دوهيلاو ىراصنلا ءاملللاو ٠ لعلا اومح
 نرد مدالوا يلدءومو دوهيلا مهئابطا نم شيب اوفحز دق برعلا نا » هصن اذهربراد

 دودح ىلع اوتا امم عرساب هدودح ىلع اوتا.ام ةفسافلاو ربل ةكام نم اوهتنن نيب روطسنلا

 ةيمالسالا ةيب رعلا نسرادملا عج عضو ديشراا نوراه نا ًاضيارك ذو 2 ٠4

 اذه انعوب ناد يف دقعب ناك 0 اب رسلا ىارستلا هيرماف نإ نخب :ةقارم

 ثا ها اوس يف هلثم دقعي ” نكي ل مولعلا 2 6 اذْلأَو ةرظانملا»و سردال سلي 1 0

 يف يراجت امناو ٠ هيذ هفلاخت الو عوضوملا اذه يف ذاتسالا هركذ ام لك ندكسن نيف
 يذلاوه مسقف ٠ نيم" ىلا برعلا مي رات يف هافلحلا مسقنف ٠ نيخردؤملا ةاقث عوضوملا اذه

 7 لو سرفلاو .ةناترسلاو ةرطاسنلا 8 مسقلا اذه ناكو ٠ ذاتسالا هيلا راغا ظ
 ةس 0 رصانعلا هذه ىلا ليك ال ناك رخ | مسقو ٠ ةمالا : ةفسافلاو معلا رت

 كادر كلل زت تناك لو ٠ ينانوب لِصأ نم اهنال اشيا ةبب رغ ف ى ينلا مهمولعو مهلفسلف ىلا الو

 لوالا مسقلا ت كام كلذ لعو ٠ 3-3 اع مسقلا اذه اهقلطالا رثئموي « ءالخدلا » ةملك

 ٠ والا مسقلا تانسح اهوحمت يناثلا مسقلا تائيس الو يناثلا مسقلا تائيس اهوحتت ال |

 اذه يف لوخدلا مورن ال اننال هب ىنتكا هنهذ ينهىراقلا هلّصف اذاو ٠ يلامحا باوج اذه |

 هنا نم دشر نبا هباتك يفر نانر هاوز ام ةرذشلا هذه ماتخ يف يورن اننكلو ٠ ليصفتلا
 لاقلاو ليقلا رثك «ربكالا ىمابعلا ةفيللا » هدر يف ذاتسالا همس كيسذلا نوماملا ءافو دعب
 ةهبشلا كلت نا ليق ناو ٠ نيينانويلا ةفسافلاو لعال طشنم ربك أ ناك هنال هناا ةحص يف
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 اذه يتكت اننا انش ء لم ابيف لوقن ىتلا ةقلاثلا ةرملا يش هذهو ٠ الك“ ةيلوئسم وأ ةعبت نم

 ام١ دودرلا باب
 نحب بل رج سي رس ع و وج و رج بحل 0

 يف ديدج حور لاخداو ةلزئملل !ًراصتنأ نارقلا قاخ ريرقث مار هنال نوماملا ىلع تعقو امنا
 ٠ نشمما بكرملا اذهىلع هالمح ناذإلا امه ةفسلفلاو للعلا ناب لوقلا يف دورتن ال نذف ةمالا
 مظعا نم ببس اذهو ٠ نوماملا سفن ىلع ال ةفسافلاو لعلا ىلع ةعفاوتناك اذا ةعبتلاف
 كالذدعب ةفسافلاو اعلا نعسوفنلا تدعبأ ينلا بايسالا

 هَ مهملا عوضوملا ىلا لصن انهو - (١**ةحفصلا ) يسملا نيدلا ةعيبط نع ةلوز

 بل وضالا هذه ذاتسالا «لعج» دقو٠ يحرسملا نيدلا لوصا نع هلوق وهو ٠ ذاتسالا در

 ( ثلاثلاو ) ءاسءورلا ةطلس ( يناثلاو ) بئاحعلا وأ تازجتملا يا قراوملا ( لوالا ) ةئس
 ىلع ةسدقملا بتكلا ةاوتحا ( سماخلاو ) لوقعملا ريغب نامالا ( عبارلاو ) ايندلا كرت

 ٠ ةيلاتلا رومالا ف انه ان"در رص نفف ٠ نييحيسملا نيب قي رفتلا (سداسلاو ) ءيذ 1

 لوقعملا ريغب ناعيالاو تاجا وا قراوخلا دس هلو

 ايدلا تلون اال

 ءاسوورلا ةطلسا تح اعلا

 ةيالالي وأت ىلع انمالك ني>١ 4 ه ةحفصلا قف هنع انيحا كف نييهسملا نإبب قب رفتلا اما

 دارا لوق وهف ءيشث لك ىلع ةسدقملا بتكلا ةاوئحا اماو « قيس لب امالس ىتلال تئج ام
 هيف رظنن ال كلذلو ةبعادملاو حازملا ذاتسالا هب

 يلازغلا ةداهش ٠ بئارغو بئاجع نيد ةينارصتلاو لقع قبد مالسالا ناب ءادنلار رخ ٠ ةظحالم
 ٠ ةلوقعمر يغ الك نايدالا نا يف ببسلا ٠ مركلا ناآرقلا نمد تايأ ٠ دشرنبأو

 ءايلوالا ةطساوب بئاجتلاو ثاماركلا ٠ ديدج يببذا نيدو لبجما ىلعةبطخما
 #ُش عسسل ةونبو ثيلهتلا ةلايسم ٠ نيسيدقلاو

 انل دب ال لوالا صال ا 5 مالكلا ليقو  نايدالاو لقعلاو قراوخلا لوالا صالا

 توكسلاانيارا "درلا اذه يف ةينارصنلا نع عافدلا انضرغ ناكول هنا يثو ٠ ةظحالم ركذ نم

 وأ لجارا سراف ةلزانم هبيشا عوضوملا اذهيفةعماحلل ذاتمالا ةلزانمنال كلذ ٠ بجواو ردجا

 ةعس ريغ )الذب ىنعنو 0 هدي يف ا نيم اًرينخالا هلحالسال سرافل رو فيسإ ملسم سراف

 دحا فطاوع ةارادم ىلا ةجاحهسفن يف دي ال ذات_ءالا نا ( اهفعضو ةعماجلا زحتو ذاتسالا

 صلقلايف ةيغرل وقلا اذهل وقن انساو ٠ةيساسالا اهتابحاو نم ةارادملاهذهنأف ةعماجلا امأو



 دودرلا باب 1م
 سيسي سي عيب سي سب لب ل سي سبي سبي سب ع سي عرس رعي سب سب عميس سي سس رس سس سيبو و

 00 نافرعن اننالةاراذملا انيلع_ت امناو٠اهيف سانال ءارقف ل آهبتكن انث اى اتكل
 را قيارف ىلع هرمعاب و قب رف ىلا زاحني دحاو لكن ٠ ررضلا ال ةدئافلا هنعانصو بدالا |

 ىف روك ةيقيقحلا ةدئافلا اهناو ٠ تانيبلا تاي الاب ءاجولو ررضلا ريغ رمشي ال هلوق ناف |

 مك الناسناكب تكي رذئنيح وبف ٠ رشبلا ءادر سيو اهلك بازحالا ءادر بتاكلا علخ
 هناف اهبازحا نم ردحاو بزح مساب ال طقف ةيئاسنالا مسأب 0 ان لكو. - ىسكفأ|
 رعولا درلا اذه يف انليبس وه اذهو ٠ ةيناسنالا ءازجا لك ضحلا عفنلا الا هيف ها
 بهمله ناش نم طحلاب دحاو بهذم نع لضانيو عفادي هللا هحاس وهف ٠ ذاتسالا ىلع

 ريغائيشاهيف لخادلا عنصيال يتلا قي رطلاهذه يف لخدت الو اهل رسكت اهناف ةعماجلا اهأو ٠ رخ أ
 مهماظعو مهمحلب ةلوبجلا مهتادقتعم مدصب ناسنالا ينب هناوخا نم قي رف فطاوع ءاذيا
 ءالهجلاو ءاطسلا رودص يف بصعتلا ةراثاو

 نع اًدرجي نكح ةيخيحملاو مالسالا ىلع مكحي نم مالك عوضوملا اذه يف اذا انمالكف
 « ةيقيقللا » لقن ملو « ةليضفلا » انلق دقو ٠ ةسدقملا ةليضفلا ضرغ ريغ ضرغو ةوهش 1

 ىلاعتو هناهس هنم ٌةرّيسم الك نايدالاو هذحو هللا يف ةقيقلا نرال

 لوف امزنلا دق هنع مفادت يلا ةلجلاو ذاتسالا ثا عوضوملا اذه يف هلوقن ام لوو
 فريد ىراصنلا نيد » نا ةراث يدانت هللا هذه ناف ٠ نايدالا عيحجب ررضلا لك رضي

 هيف ام لكذا لقعلا نيدوه مالسالا نيد نا » لوقث ىرخا ةراتو « بئارغو بئاجت

 ف 01 دوعيسو ملاعلا يف نيد تبث ال لوقعملا ىب مالسالانيدلا الوأ » ل وق ةنو 1 «لوقعم

 :رخآ ة ةهج [10رمو « لقعلا يناني ؛يش نيدلا 0 2 قبل ذا ينالسالا نيدلا ىلا اب روا

 0 هذه زوا ذاتسالا نا لب ٠ لاوفالا كلتب 2 لوف انه هدر 5 ذات الا ل وق

 رهاظ ىلع لقعلا مدقي مالسالا نأ »درفم لصف يف لاق ذا (447 ةحفصلا ) ثلاثلا هدريف |

 درا اذه ةهدقم يف لاقو ٠ عرشلا رهاظأ لقعلا ةضفانم دنع يا « ضراعتلا دنع عرشلا

 ىلا ههيجوتو يرشبلا لقعلا هيبنتل » لقعلا يلع هتوعد قف لوعي مالسالا نأ 5241١ ةحققضلا

 ماظنلا نم فوكلا هاوح ام ىلا عوجرلاو ميعصلا سايقلا لاهتساو نوكلا يف رظنلا
 الك لاوقالا هذه يف ىرن انناف :رغ اما ٠ تابسملاو بابسالا دقاعتو بيترتلاو

 انكلو امل شه و اهليقن ةفسلفلاب نيل نحو ٠ ةدئافلا نم الدب 01 اور

 فسان بوعشلا ةليغف طاننن* اهبو نايدالا ةانب اهيلع موقيينلا ةينيدلا ةليضفلا ىلع نصي 25

 اا عاملا علغو حما لاو دك! الدب ءراس ين نبدلا نال كلذ ٠ ال



 ليد دودرلا باب
 در حل سس سس

 رشدحو ثعب و تاروعم و ةةوملو يحدو ةروظنم ريغ و 1 روظنم ريغ قلاخي هه

 ٠ ةسدقملا ب دكلا يق ءاحام ريغ ١ 06 لد الو معا ريغو ةسوسو ريغ | ماكو باقعو ب أو اونو

 ٠ ةلاوع ال 4ك كالذ عفر 00 يوني يقع هشد نا لوقيأ هلقعب 0 هذه مف كيري نم

 ةمسؤقلا كالت باقو نقع ىلإ ةعماجا ف عساتلا 4 8 نا ف ناسالا |يييسق ف بسلا وهاذهو

 2 نكي الو 0 نعني 4 نود ( 52 ةحفصلا ) عبارلا هدر ف ذايسالا العا دز يففلا

 ىلع ةيلمم " اقع ةلداب تش سارا كالذ ا الا « ىلقع نيد » ملاعلا 2 كدجوي

 باوذلاو داس>الا ثعبو مرح لاو ةدلاخلا ناسالا سفن « ةدهاشملاو ةب رثلاو ناجّتمالا »

 ةفس الفلا ها ءالقعلا ناك كلذلو 5 ىلاعتو هزاعس قحلاو ىجحولاو بيغلا ماعو باقعلاو

 مهنالف هفسالفلا ةااقع اما ٠ نيدلا نع لقعلا داعباب نودانب ةلم لك يف نيدلا لاجرو

 اماو ٠ ةمواقملا ع ءارج نم ءاشني يذلا ررضال كلذو سانلا تادقتعم ةمواقم نوهركي

 وه اذهو٠ هسوع تي م معقب ال ِء 26 : لكم دهب يذلا لقعلا ناهرب نه رارفللف نيذدلا لاحر

 3 ةلاسملا هلله يفدشر ا ةؤس الفلا ماماو يلازغلا مامالا مالسالا 5-0 ءاقثلا ْى بسلا

 هيف اهنم لك هلاق 5 صعب كيلاو

 مهند قب رق كفني سيل” ( 144 ةحفصلا ) ةفسالفلا تفاح ةباتك كيلا

 إ رومال' نأ نظو هلييس 0 لض نع هللا لعقي اًدكهو هيهمذلم ف يزخ نع ) ةفسالفلا ا

 ظ دوصقملا » ةفسالفلا ايطاخم 45 ةحفصلا يف لاقو « هليختو هرظنب ابنك ىلع يل وسب ةيهلالا

 نم حالا قا 0 2 ربظ ' ذك و ة.عطقلا نءف اريلاب رومالا قئاقح ةفرعم ؟ اوعد نع كريجعت

 “أيل ءءالطاللا ثلا قف قل لب نقعلا رظنب لانت*ال ةيطالا رومالا قئاقح ناىلا ىهذي

 ع هللا فد رعد بيغلا فرعي يبا نا لوقي نه ىلع نوركتت مب 15 ةحفصلا يف لافو

 قفحتيالو هدو>و فرعي الف هناكماب فرعا ناو هوقركذ و ءادتبالا ليبس ىلع لجو

 نع 85 ةحفصلا يف لاقو « لقعلا نمال عرشلا نم فرعتي” نأ هيف ليبسلا امناو هنروك

 كالذ ةفرعم ممأو هد لبق كوم مييلع ان انركنا اءاو عرشلاب كلذ انفر 60 باوثلاو ةنحلا

 ذاتسالا 5 وق نم ل وقلا اذه نياف « لقعلاد رحب

 تفايتلا : تفاح هباتك- قم. 176 ةحفضلا قف ل وقي .ةلاق كشر نبا هللبلا ماعا اماو

 هس ءاح م لك نع صضحفت ةفسافلا » مدقت دقو بيغلا يبالا لع ف يلازغلا لوق ىلع اور

 لقعلاروصقب تلعا ا مل ناو همنا كلذ ناكو ناك اردالا ىوتسا هتكردا ناف عرشلا



 دودرلا باب م4
 سي ضحي ع ل ع ل ع و رع رع رع رب ع سب ع ب ع سب ع سب صب ع ع عب عب ري ع سي سيح سبي حي عي رح حي خيب

 ٠ ذاتسالا لوف نم لوقلا اذه نياف ٠ هفرحي ىبتنا « طقف عرشلا 0 ناو يئاسالا |

 201000 00 ا

 تازهملا نوركتب“ ةفسالفلا نا نم يلازغلا هلاق ام ىلع دري ١51 ةوفصلا يف دشر نبا لاقو

 لوق ةفسالفلا نم ءامدقلل هيف 0 تارهملا يف ءداكلا || اما » ( قراوملاو بئاجعلا يا)

 |0001 ل اظ حن شرعت” نا بجي ال ىلا ءايشالا نم مدنع تناكمذهنال |
 رم لثم مذنع ةيوقع ىلا جاتحي اهيف ككشملاواهنع صحافلاو مئارشلا *ىدايم اهئاف

 ةدوحوم ةداعسلا لهو دو>وم 500 هللا له م ةماعا] عئارشلا ءى دايم رئاس نع ضحي ا

 نجعم يملا ىماوهاهدوجو ةيغيك ناو اهدوجو يف كب ال هناو ٠ ةدوجوم لئاشنلا لهو
 ا 2 دالا نع سحنال ضرع ال نا بجوف-٠ ةيئاسنالا“لوقعلا كرادأ نع

 0 1| وبأ ] ةبسن اه اما >> اشيا: لوةي1 55 ةحفضلا كيو ٠ ذاتشالا لوق نم لوقلا

 ناف مالسالا لها نم ةقفدانإلا الا هلق مل يف مالسلا هيلع ميهربأ ةزهث* ىلع ضارنعالا

 0 عئارشلا ءىدابم كيس لدجلا الو ملكتلا مدنع زوجي سيل ةفسالفلا نم ءاككحلا

 <ىدايم 0 ناسنا لك ىلع ب كلذلو ٠ ديدثلا تدالا> ىلا جات مدنع كلذ

 فتراللطبم اهيف ةرظانملاو اهدعج ناف اهل عضولا اذه نم دب الو ٠ اهيف دلقي ناو ةعيرشلا

 ا 000 رات + «دانإلا لتق بجو كلذأو ( ةليضفلا ثيج نم ) ناسنالا دوجنل
 اهبايسال هج عم اهب فرتعي نا دب الف ٠ ةيناسنالا لوقعلا قوفت ةيملا روما ف اهثدابم نا

 ماعلا يس اهروبظو اهرزشتنا عم تازهملا كيس ملكت ءامدقلا نرم ادحا دجت ال كلذأو
 ةداءسلاو نامزلا هب ىداقت ناف ٠لئاضفلا ءىدابم عئارشلاو عئارشلا تينت +ىداق األ

 بف اهتدابم نم ءادبم يف لب وات هإ ضرعف لعلا كيس نيفتارلا ءالعلا نم نوكي نال
 ملعلا كيس كوخارلاو : ىلاعت لاق اك هيف لوقي ناو ليواتلا كلذب حرصب ال نا هيلع

 « ءايلعلا دودحو عئارشلا دودح هذه ٠ هب انم | نولوقي

 مالسالا نا دشر نبا فوسليفلاو يلازغلا مامالا لاوقا نم مدقت ام 10 حضتيف

 يي قو فوسلبفلاو- ماماللو انل ام لب.« ملاعلا يم نيد لك وه اك لقعلا قوف نيد
 0 ) تازجمملا لكت شب 0 ناارقلا ىلا انا وأ امي داهتتسالا نعىنغ
 , ارقلا ي ىف < ءاج 8 ةريثك ىرخا تازحعم اشيا اه اء 06 د تدر يتلا

 ب هيا قيلكب كرذلل هما 6 ةلياللا تلاق+ذا )) -ترارمع لآ ةروس يح

 اع 77-0 يدك مه ذب 2ظأ)إ©+117747
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 ساتلا ملكيو * نإإار د نمو يوما ايندلا ةيشناو 3 نبا ىسع جييسملا

 ا 0 لاق رشب ينسي لو دلو يل نوكي ىلا بر تلاف * نوملاصلا نمو .البكو ديلا
 ةاروتلاو ةكملاو ياتكلا ه_اعيو # نوكيف نك هل لوقي امناف !ًعا ىغن اذا ةاشي ام قاخي
 0 < قاخا لا بد نه ر ب 0 م كق ينا ليئا أرسأ يف 1 الوشرو 2ك 0 هالاو

 نوما ييحاو صربالاو هكألا ةيرب و هللا نذاب اًريظ نوحي 5 هيف خفناف ريطلا ةئيبك نيطلا

 منن 2 مكل ب 5 كلذ قف ل كوب ف نوؤرخذ 5 1 نولكات أ 5 و نا نذأب

 0 ل م

 ابيلع فيضتو تازوثملا رم ليجنالا يف ءاج ام لك تبثن ةمي ركلا تاب الا هذبف
 يفنلا ةقيقطاو ٠ ن 7 ارقلا ىلع ضارغعا ةينارصن 3 تازدعملا ىلع ذاعسالا ا ىرخا

 صضاتارعلاردصم نال كالذ٠ ةلاسملا هذه يف ةئماضتم ةيباشتم نايدالا يجي انف 3 ال

 ٠ اهلك نايدالا ابعم تلطب و تلطب لطب اذاو اهلك نايدالا ابعم تثيثو تثب' تبث اذا دحاو |

 « ةرورض اهيزالت مدعوأ ةرورض تاببسملاو بايسالا مزال » وه دحاولا ىمالا اذدو

 تاببسملاو بابسالا ثاب لوقي نف ( 48ةحفصلا ) تايبسملاو بابسالا لصف يف مدقث اك
 ناب 54 هناف باس الب بايسم# الو بوم الب تاس دوك نكي الهيلا هرورض ةمزالاثم

 باوثلاو باهءلاوداسج الا رشحا,عم لطبي و تازجتملا لطبت كالذب و لاحم ةيعيبطلا قراوخلا
 يف اهضعب رثوت ءايشالا نا ىلع ليلدلا ةمافا يضتقي صالا اذهو ٠ لوصالا نم اهريغو
 ىلع ةفسالفلا باغت دقف تالذ تبث ىتمو ٠ جراخ ند ال اهيف لخاد نم لعافب 0

 مزالتق ١ ةبل 1 واللا تطقسو“ لارتلا لك دمر نبا رصتناو نييتوهاللاو نيملكتملا
 ىرخاةذام يف ةدام نم لعف ثدح ىتهن هنال ٠ لقعلا هتبنبرءا ةرورتغ تابسملاو بابسآلا
 كيك قو ٠ . رانلا سفن نم لعفلا اذه نا تبغي لقعلا ناف الثم رانلاب نطقلا قارتحاك
 ٠١١ ةحفصلا ) يلازغلا هب باجا اب هبب#هث نيدلا اماو ٠ ةدهاشملاو نا#الاو ةبرتلاب كللذ

 او ٠ اهدنع هلودح ىلع نكلو ةداملاب لعفلا لودح ىلع ل ال ةدهاثملا نا ) ؟ رطسلا

 ياةدهاثنلا ف لقعلا 0 دعو نيدلاف كالذ ىلعو لخاد ند ال جرا نم لعفلا بايد

 ٠ دهاشلا ين ال يئاغلا يف لقعلا ءارو هلعجي يا ل وقعم ريغ لعافلا لعجي هنال ٠ لقعلا دحجي

 ٠ مهماما قر طلا َّق رافم أنو ٠نيدلا راصناو لقعلاو معلا راصنا نإ ميما لاصفنالا 3

 هب ىوادت ءاودب يا مزال يلخاد ببسب.الا لقعلا راصنا دنع نوكت ال الثم هكالا ةءار
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 هللانا مهدينعف نيدلا راصنا اماو ٠ يللقعلا ناهربلا ىلع 57 ييطلا الملا ره اهو 11
 ابقاخي ةداعلل ةفراخ ةطساوب وأ ءاود ريغ نم يا 1 نم هكالا «ىربي نا ردقب

 نيد ةيدوبيلا وا ةينارصنلا وا مالسالا ناب لوقلا زوجي هذه ةلاخلاو فيكف ٠ هل يصوصخ
 مزالت نايدالا عيج دحجت كلذاو ٠ دهاشلا يف ال بئاغلا يف اهسءاسا ماد ام لوقعم
 فرع اذا الا ءيثلاب دقتعي اللقعلانال لقعلا دحت اهنا يا ةرورض تاببسملاو بابسالا

 درا يف ةلاسملا هذه انحرش دقو (١؟رطسلا ١5 ١٠ ةجفصلا) دشر نبا لاق اي هيف لعافلا هببس

 اهعضوم يف عجارتلف ٠ ايفاك اي لوألا ظ

 هذهناف٠ افلا وا ةزجعم ةئام هبشث ال تازحعم رشعوا ٌةدحاو ةزجم* نا لاقي” نأ قب

 ةلاسملاهذه يف ةلقلا وا ةرّثكلا نا باوجلاف ٠ مالسالا يف اهنم رْثكأ هينارصنلا يف تازجعلل
 ءيبش ثودح ناكما يا اهناكم ١ مدعوأ ةزحعملا ناكما ىلع ةدمعلا نال ٠ اهب دنعي الا

 اهبمةدحاو ٌةزحعم ثودح زاج ىتُف ٠ 0 مدعوأ ةطساو الب و يرورضض مزال ببس الب |

 تيب ىلع هلوب و اسرف باتكلا بالقنا ,ّتح تازجمملا عيمل بابلا جتفنا دقف ةريغص تناك
 (١هرطسلا ٠١١ ةحفصلا ) هناكماب لاقو يلازغلا مامالا ا لثملا يف 'درو اك تكلا

 اطف رش اذهو ٠ يلفع نيد اهيف سيو بئارغو بئاجت نايدا نا ذا نايدالا عيدجل

 يق تازحعملا » ناب ل وقلا ىلا نورطضم ميسفنا ةفسالفلاو ٠ةطحال نيدلا لاجر دنء رو

 ةقي رطلا اهنايا١(84١ ةحفصلا ) مدقت ام يف دشر نبا لاق اك 4 2-0 تيبتت»ءى داس

 رايئعاىلا ةوعدلا نا ربتعن كالذلو ٠ هوقدصيل ىادنا ةوعد ةعح سانلل هللا اهب تبث يتلا |

 ا 1! الو ايلا نجاحي آل ةصاخلا ناك ناو ةماعلل دج ةكيضم ايلقع كبد مالسالا
 نانرلاق دقو٠ ءىراقلا لعب ثيح ىلا لقعلا رودحا يف مهمادقا قاحزت ررضلا اذه عد

 ةي واحلا ىلا نايدءوي لقعلاو قطنملا نأ

 نوعدي ىراصنلا نم قيرف ٍديلقُت ل وقعم نيد ىلا ةوعدلا نم ضرغلا ناك اذا نكلو
 ( تريب رغو نييقرش ) ىراصنلا باتكلا ءال ءوه ناف ٠ ةلاسملا هجو ريغت دقف ةوعدلا كلن
 ريغ فرعن ال :رغ رشبلا مسقت ينلا تافالتخالا هذه لكلو انل ام : الثم مهموقل نولوقي
 ىلع جيسملا ةبطخ ريغ هنم فرعن ال نغ ليجنالا يف تالي وأتلا هذلو انل امو ٠ ليجنالا |

 لبجلا ىلع ةبط,اف ٠ ىتم ليجنلا نم عباسلاو سداسلاو س.املا حابصالا يف ةروشنملا لبجلا
 : يبل اماهتوعش» 9 ةبطخلا هذه نوع2» وه امو ٠ ابلك ةييسملا ةنايدلا اندنع شل
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 رق منال ب باقلا «ايقنالل لوط ٠ ةداعسلا مهل نال حورلاب نيك املا قف وط))

 0 « بألا نم نبالا » ةلزنم 0 منال مالسلا يف هناصأ لوط ٠ هللا نم

 د« رشملا سوفل ف دولخاو ٌةداعسلا نولاني مناف ريخلاو ربلا لجا نم سانلا مدهطضي 0

 كروكي دحا ىلع بضغي نم لك نا مكل لوفاف انا اماو لتقث ال ءامدقال لبق هنا منع
 ردحال نا" تركذتو ةالصلل تلخدااذ 3 ماد كمصخل ايضارم نكف ٠ مكملا بجوتسم
 ,نزت ال ءامدقال ليف هنا متععم + هملاصت نا لبق اهبرقث الوآلاح ةالصلا كرئاف كيلع نيش

 را عع * ىف ز دقف م الا واظن نم كا مكل لوقاف انا اماو

 كملعل نم لب ٠ رشبلا اومواقت ال مكل لوفاف انا اماو نسب نسو نيعب نيع ىرجي ناسنالا

 ءادرلا هل كرتاف كب وث ذخاي و كمكاخي نا دارا نمو ءرخآلا هل لّوُخ نميالا كدخ ىلع
 نا دارا نمو ٠ هطعاف كالاس نمو ٠ نينثا هعم بهذاف يا ا كرز نمو ٠ ضيا

 مكل 00 اماو كودع ضغبتو كبي رق بحت ليق هنا تعمم * هدرت الف كنم ضرتقب
 نيل رفد هلا ىلا: ارعذاو ؟ مكيضغبم ىلا اود يل كا 1 اذه

 لسللا م هيساف موبي نيذلا طقف تيبحأ نا م ٠ مكلودرطي و ميلا نوئلسأ

 نوراشعلا سلا ٠ مكل لضف ياف طقف عتوخا ىلع مث” ناو٠ ٠ كلذك نولعنت ضيا: نوزاشعلا

 ىتسو 0 3سم يرانا 00 راب » «ادتقا نيلماك متنا اونوكف ٠ اذكه نواعني ضيا

 أم فرعت ل 0 نؤار ارا لعفي اك قولا اب مكمادق | اوتوصت الف ةكلص معبَض

 فو 2 قف 00 اواصي نا نوبحي نيذلا نيئارماكا 1 الف لص يتهو ٠ مك هل عفت

 ناسي مهمالك ةرثكب هنا نونظي نيذلا مالاك الطاب مالكلا اوروكت الو ٠ عراوشللا اياك

 تاوامسلا يف يذلا « انابا» اذكه اولصو ٠ 8 "نا لبق هيلا نوجات ام لعب هللا ناف ممل

 اورفغت مل فثراو يوامسلا « 0 وبا » ًاضيا محل رفغي مهمتالز سانال مث رفغ نا هناف ا

 مههوجو نوريغي مهناف نيئارملاكن يسباع اونوكت الذ مث ** مك رفغي الوبف مهتالز سانال
 ال * مكحهوجو اواسغاو ؟سودور اونهداف منع ىتف متنا اماو ٠نيُئاص سانال اورهظي 3ك
 ٠ ءامسلا زونك اوبلطا نكلو ٠ اهيف ناف ءين5 لكن اف ضرالا ىلع نك 0 اوزاكت
 نولك انام مك ؟بايلل اومتتال مكك لوفا كلذل ٠ لاملاو هللا : نيب ر مدخي نا دحا ردقي ال
 ل »كلذ عمو عمجم ا عرز" ال ءامسلا رويظ ناف نوسنا اع ال

 وأ فيك لقحلا قبانز اولمان ٠ سابللاب نومتهت اذامو ٠ اهم لضفا متنا متسلفا ٠ !هتوقي
 نكلو : اهنم ةدحاوك سبلي مل هدجم لك يف هسفن ناهلس ناف ٠ لزغت الو بعنت ال اهنا عم
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 دودرلا باب 184
 رمل رح ل ل ع رع عب بي عب حب ب يس حس سس ع رعي د سي سبي رع سب عبي سي سرح سي سير

 فيكن اذكه هللا هسيلب” رونتلا يف !ًدغ حرطينو مويلا دجوي يذلا لقملا بشع ناكاذا |
 - ١١ هذه ىلا نوجحات# مكنا ملعي يوارسلا « مكوباف ٠» هللا تاقولخم لضفاوه يذلا ناسنالاب |[

 ذأ "الك كاتوربلاو ةليضنلاو نيا اوبلطت نا لوا كيلع نكلو ءاهايا مكيطعي وهو ابلك |
 اما 1ذالو:“ 3 012 نولكت هه يذلا لكلاب ميال ٠ اونادت ال يل اونيدت ال + مكل ||
 لوا جرخا ٠ كنيع يس ينلا هبشالا رظنت الو كبي رف نيع يف يذلا ىذقلا رظنت يفارملا أ

 لربع نم ىذقلا 3 ض نأ ةلوهس لكب عيطخستف ان رصت دعيخ و كنيع نم ةبشخلا َ

 ماما مكررد اوحرطت الو ٠ 5؟ سانلا عنصي نا نودي رت امسانلاب اوعنصاف مثنا اما ٠ كيخا
 (( مكقزتف تفتلتو اهلجراب اهسودت المل ريزانملا
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 هله ١ + هتوص ىلعاب يسملا خي رات هباتك يف حيصي كالذ الغم نانر لوقي نا دعب و ظ

 نونا مهتنايد ناف ةلوهام مارجاةي رولا مارجالا يف 0 ا ةيدبالا ةنايدلا يش َ

 حور» هباتك يف نابرب وتاش حيصيو « لاثكلا لس يف ءاقترالا نم اوغاب امهم اهنم قرا |

 لرعت ءادعالا ىد ناسالا يفب عينج هلا ةيمو ماع اجا هلك لب ران الو فيس الو :

 مدعو باتكلا نم ثالث وأ نيتحفص ىلع داّتعالا ىضتقي كلذ نكلو ٠ ةقفاوملا لك هقفاون |!

 مهنة نيبصعتملا اصودخ نييهسملا نم نيدلا لاجر نا ايكف ٠ مهليجنا ىلع نيييسملا انناوخا ||

 ورك

 كاذلو 3 ا دق ا اذه ىحالشالا نيدلا لاجر ركدي كال ذكف نا همدعو :

 راصنا نم مو صيصخملا اذه لثم نيلئاقلا دنع الا دعب دجوي مل لوقعملا نيدلا نا لوقن

 : ٠ تانايدلا راصنا نم ال ضرالا يف:ةليضفلا ||

 ماد لقعلا هنرف رم ذاتسالا ضرغ نوكي نا شو ٠ ةدحاو ةلأسم كللانه ثيقب
 كي ءاياوالا تامارك نم ةاطسلا هدقتعي م لاطبا ٍق هثيغر 6 5 لك يف نيدلاب

 هدو>و ىقب 3 رايتءاو طقف اعف عك ىلا مهتوعد ةوعدلا هده قاعصا| ىلع ْن

 عبارلا بابيلا يف كالذ يف انيار رك دنس نو « بئاع » اهومس ىراصنلاو « ةياعاقر «|

 داوملايف لعافلا رابنعا نايدالا لك ساسا ماد ام هنا .لوت:ذ نآلا اما ٠ بانكلا اذه يف

 1 107 لاك ءافعملا رشبلا نه ردع نأ نكمي له 0( اهتيهولا ىلع ليلدلإ ميقيأ 4 ةيحريسملا ْ

 ةز>عم هيف سل ذا ل وقةعم يلدا نيد ىلا ةوعدلا هذه وعدي ذاتسالا ناك اذاف - لاكلا ا

  1١ااا أذا | |[|[0اذز10101 1 1 يل 01

 وم مهن أرق ىلع صرح قل داود نيطشا اناوخا نا لعن نُكو ٠ قب ام ىلا تافتلالا :
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 و ب ا ا ير ع ا 7 سي م ل ا ع رب جيرو حل

 اد عي“ لوقا كل اجنودتم ص بابلا ناف ( دهاشلا يف ال اغلا يف يا ) اهنع احراخ

 ءاياوالل نا تنشب دخاو م مهح اوا خومشلاو ةنيكلا ١) طسا نه سم 3 0 وأ ىدسيسم نهاك

 كالت عندي لجو و ع هللا ناب هلوق د روم ممتوم دعبو مهتايح هع افا 2

 يف قح اذ نوكي نائالاو بلقلا طيسبلا لجرلا اذه ناف مهتعافشب وا ب ا. تا
 اجراخ يا بئاغلا يف بابسا نع ةئشان داوملا لاعفا ناربتعت نايدالا تماد ام اذه هلوف
 بيس الو ةطساو الب منص دقو ءيبش لك ىلع رداف هللاضال كلذ سطو نعل ١ نع
 ىلع ضر عا ناو ٠نالا ابلثم عني نا نم عناملا اف يذاملا يف ةريغك ت اما و تازيع“
 كشالو بي هناف طقفءايبنالاب ةصاخ تناكتازجعملاو تاماركلا كللت ناب طيسبلا لج لا اذه
 ةطساواوناكءايبنالا نا كف :٠ نيدشرم الو ةادهالب مبكرتي نانمرشبلاب ةفءاردشا هللا نا
 مهيبن نيب و مهب وعش نوب ةطساو نونوكي نيسيدقلاو ءايلوالا نافذ لاما نيب و بوعشلا نيب

 ضرأعي ضارتعا لكو مب اجا نماذك ل عفيالو اذك لمني تاب هللاىدل طصوتب تأ ٠٠0
 هاش سقت ان عنصي دق هللا نا هساسا ماد ام لطاب داقنعالا اذه ىلع فوسايفلا هب

 :ةردقملاهلهراكنا الا :ىذ داق 00 و١ ةي رورمضو ةمزال هطساو الو بيسالب
 ابليبس يف مهسوفنو مهءامد نيصلخلا نيدلا لاجر لذي يتلا تابقعلا ةبقع انهو

 0 نال بجو كلف لدعاء ال ىلا لصفلا اذه ٍق حُيرصتلا ف انلصو اننا امو

 ناو بئارغو بئاجع نيد ةين ارصنلا ناب لوقلا نم ضرغلا ناك اه ر هنا لوقنف ٠ يتب ام لك
 اذاف ٠ هلل حيسملا ةونب ةلاسمو ميناقالا يف ثيلثتلا ةلاسم ىلا ةراشالا لقعلا نيد مالسالا
 نرد ءالقملا نا لعن اننال ٠ ماستبالاب الا لباقي” ال ناب ريدج وهف هلحم يفنظلا اذه ناك

 ينارضن ياو «ةيروصت ةيرعش ةلاسم قوس تسل تيلدتلا ةلاسم نإ وفرع دق نيلبسملا انناوخا

 ئا تيلختلا نم هيف امور ودلا#ةيعرلالا قوت مال ةنالث هللا ن أ مويلا لوقي لهاج |

 نأ ىهتقي هنال ةنسالفلا نهذم فلاخي هيبثنلا اذه. نارك الو ٠ هءايضو هئرار
 قلاخلا تافص نييعت دب رثا الك ةناف لمعلا ام نكلو ٠ ةرثك ( دحنالا دحاولا ) يف نوكي
 ةلزةعملا راك كالذلو ٠ برعلا ةفسالف 1 ذلا اهب قعص ينلا ةرثكلا كلت  ةرثكلا تءاج
 هل « ةدارالاو ةردقلاو ]علا » تايثا ةلاغماك قلاشلا نع تافصلا نوفني ةفسالفلا ءال ءوهو

 ةئما تاتا روه ول فال هئل ايف ااط ا زك عرش تدرو يفناا ءامسالا هذه نا نولوقيو

 هل تتبثا اذاف ةلولعم تافصلا هذه نال كلذ ٠ هتاذ ىلع ةدئاز ( قلاخلا ) لوالا ءاديملا

 هيف تراصف هتاذ جراخ يره لولعم *ءيش هتاذ ىلع ديز ( لولعم ريغ يأ ) بجاو وذو
 0س سس سس هاسسس سس سب سس



 دودرلا باب ٠
 سس صياح لعب لحي حا

 كرهيزلو ةلم لكو ةما لك نعذديحوتلا ينأ دقف اذو حصص قتمو ٠ ا دحاو دعي و 0

 اًذايماسالا فالخلاف ٠ ةضقانثم ةديدع تافص قلاذلل نبني نبعيمح "نهال اعيمح كرشلا

 ىلع نوقفتم ( دوبيلاو نيلبساو نييهسملا) نييلملا نا ام وءاهتايثا وا تافصلا يفأ ىلع وه

 هنيك مهضعب لاقو همملكو هللا حور مهضعب لاف اذا ايعطق مهيب كالذ دعب قرف الف اانا

 ةماعل ةيرورصض ينو ةب روصت ةب زاجم تافملا هذه لكنا كلذ ٠ كلذ ريغ وا همالكو هشرعو

 راسأ| ١ ؛ ةحفملا] دشر نبا, لافاك ليقللا ليبق نم»الا نيدلا نومبني ال نيذلا سانلا
 ةي روصت ةب رعش ةلاسم الا تسل ذا ثياذتلا ةلاسف ٠ ٌةرصاف ةغلةيرشبلا ةغللا نالو (

 بتك لضاف بناك مهن نيلسملا انتاوخا نم نو ريثك كلذب دبش دقو ٠ ليبقلا اذه نم

 ةوفدل ا ىلوالا ةنسلا نم رشعيفاثلا عزا يف هانلقن الوقف نينس عضب دن. تاعوسوملا ةلجم يف

 ناك ناو سدقلا حورو نبالاو بالاب ل وقي يفارصنلا » :٠ همن اذهو يفاثلا دومعلا ١6#

 « دحاو هلا ريغ ةقيقللا يف ىريال

 الأ 6 ؛ نيقي رثلا ءالقع نيب نم ةبقعلوزت هب و ثيلدتلا ةلام يف لاقي ام اذه
 هلإ حبييسملا ةونب و ىرخالا

 نانر فوسليفلا لقب  حيبسملا#ي رات » باتنكماعلا اذه يف ترشندق ةعماجلا نكت ملواو

 فييمل“لا نيب هادص انفرعو خي راتلا اذه انرشن دقو اما ٠ عوضوملا اذه يف بهسن نا انمزا

 لصاحلا ل صحت ليبق نم هلل جيسملا ةبونب نع مالكلا راص دقف برغلاو قرشلا يف نييجسملاو
 لاوسار هنال هباهصا ٠ نع مغرلاب هظفح يف ةبغرلا ليبق نم هيف ةلجاكالت ةلداجم تراصو

 «هللادايع» 0 ةلا مير : 6« هللا ءانبا »رشيلا ىم“# ليحالانا ةلاسملا ةقيقحو ٠ ديفم

 ةرم فلا تدرو يلا ى» هللا ءانبا » ةييسل ىلع 50 د>و اذاو٠ ٠ حالطصالا ليس ىلع |

 نوألت نادي ري ال ناسالا نا كلذ ٠ 2[ ضاركعال ا نم 5 ال « هيا دايعف » ليجنالا يف

 لمحي يذلا ناسالا نالجا٠ ٠ هلظدقف هلا ديع هلءجيل |ةقاح نو هللا ناك اذاو٠ دحال ً ديع ظ

 نا ربظي كلذ نمو ٠ ا 4: دبع 0 هك فا هل حور هلخاد يف
 اهناليف ي اهب ماستلا بي تاحالطصالا هذه ناو ٠ ضارتعالا نم مست ال ةيم-ت لك

 ٠ ديسزاجملا ىنحملا ا دصق” ال اذا « هللا ءانباف ٠> ٍتاجالطصا اهنوك نع جرخت ال
 ءال ءوه ربكا نا نو ربتعي مو ٠ ءانبالا ءال ءوه ن م نر هللا 0 هيف اص ناسنا لكو

 مويلا هل ينل يذلا وهو هاوس يف عمدجي ملام هلل حورنم هيف عما يذلا نبالا كلذ ءانبالا
 جيسللا دهشي نآرقلاف اذه ادع امو :ملاعلا راطقا عيمح يف ءاس هورلاو كولملاو ةرصايقلا ناي



 ١ دل دودرأا باب

 هى ني ل ل ل ني ب يلح حا ا ا ا جا با عا لس كما ماسلا ه«صمصم صصص صصص

 ءاقباوانتحمل اديب أت ةي زاجم ةيماع رةيمسشت كسقنو ةداهشلا هذه كرتن لبف هللا حور هنا
 يسلب ىراصنلا ٌءالقعداةئنعا نا نامزلا اذه يف فرعي لقاع لم لكف نذا ١ غازنلاو رافنال

 ةيماعلا تايعمتلا ىلع اونب. نيذلا مث مهءاسءور وارشدلا فتراو هل نارقلا ةداهشل قفاوم

 مهئاوداو مهللاصم لجأ نم ضعب نع اهضعب ف اوطلا داعبا اهب نودصقي لب واقا ةيزاجلا
 ةسدقملا مهمتك ةضفانم ىلا تداوا و

 ضنانم لوف لقع نيد نيدلا ناب لوقلا نا )١( روما ةثالث حتنت مدقن ام لك نف
 ا,سيماوت ريغ سيماو فرعي الو تاسوسملا ىلع ينبم لقعلا نال ٠ لقع لكو نيدلكل
 ثيلثتلاو ديحوتلا ن'اشب ىراصنلاو نيملسملانيب فالخلا نا (؟) بيغلاىلع ىنبم نيدلاو

 ةديتوملا ةقيقملا ىلع ناقفتم نيقي رفلا نال مهالقع ىدل عوطقم فالخ - توهالو

 هيورت يف ةيصوصخةحاصم هل ناك نم الا دحا مهنم فالحلا اذه جوري الو ٠ اهيباتكب
 لئاضفلاو بادآلا نم ابيف اه ىلع (ابم نوكي نا بحي ابلضافتو نايدالا فات نإ

 نايدالا عيمش بادالاو لئاغفلا هله ادع اهفو ٠ نايدالاو عئارشلا ساسا يق هذه نال

 ةلوقعم ريغ ينو ةكرتشم املوضاو ايئدانم نال ة الا

 يالسالا نيدلا لوصا نم ف يبن يحيسملا نيدلا لوصانم قراوخلا نا اف نأ

 ٠ عم نينيدلا نيذه يداملا يسحلا معلاب لقعلا مده اهالوأو

 ةياره ٠ عد ردع سرد نم جرذل يلا ةييتنملا داقتعالا اذه ةضقانم ٠ جهنسملاب ذاعسالا داقنعا

 ايندلانيب لصفلا يلع ليلد عضوا يهو يش لك يه لبحلا يلع ةبطخما ٠ ذئموي دوهلا

 طسولل نفل انغ قع اكول ٠ انذلا ميدقلا ماعلا جايتحا هيف

 * ناتغيرشلا تفلتخا كلذلو  ىالسالا

 كلذ دوتن :

 هيف ةادبتف ٠ ايندلا كرت وهو يناثلارمالا ىلا لصن انهو - ايندلا كرت يناثلا مالا

 انا» حيسملاب هداقتعا نع هدر رخعا ىف داتسالا لوق يعول قباسلا ثمحلاب قلعت لا

 نم هيدي نيبال 0 ا يف ىلا هلوسرو هتملكو هللا حور وسلا نا دقتعن

 مههلاطي مو مداعمو مهشاعم نودوش يف داشرو مهل ىده هيف ا نيدلا نم مءاجو ةاروتلا
 لاق 3 اهيلع ىلاعت هلل ركشب مهبلاط لب اهايا ىلاعت هللا ميدو ينأا هاوق نم ٌةوق ليطعتب

 دل
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  0-5 26دودرأا ١
 مي يس ع لح لب لعب لع ل ل ال ع ب سس ا بحل .س سرع سس سحر 353

 0 2-1 اذاو داقنءالا اذه 1 3 ا ع 0 الأ دنع هم كر | أم ى نأ هأنعم ام

 اذه نكمي مل ناو داقتعالا كلذ ىلا هانعم عجري ىت> هلوهوب ذاتسالاف هفلاخي 2يش حيسملا

 : ع ام الا هل ع ال » ذا هبتدتعي مل ليواتلا

 .رعلدع ذاتسالا نا هنم انلع اننال٠ ةشهدب مالكلا اذه ان* ارق لاقي” قملاو نأ

 نيقفتم انمد ام لقعلاب يدانن نا فاصنالا نم لهف ٠ اهب يداني ىتلا « لقعلا » ةقي رط

 ا 00| |٠ المل ىلا رومالا يف ثديبلو :ةىشيف انغآ اخ ىتع ايربظ هذبذنو هىش يف هعم
 : : ظ لامة

 ١ قوز ولا ءالل ءوه بدك دقو ٠ ةوحو وه ةينامورلا ةماللو نوخر ءوه ةيدوبيلا ةمالل

 0 ذخؤيو ' يل أرممالا سوفيسوي مهخم صو حييسملا هيف شاع يذلا رصعلا خيرات ظ

 ظ ةهظع ةندّتم ةمارصعلاكلذيف اوناك دوبيلا نا مويلاى لا انيدب |نوب لازتال يتلا مهتاباتكلك
 3 اهنال ىلاعت هللا ديعت ةيدوبيلا ةمالا تناك دقو ٠ اهتي رح اهويلس نيذلا نيينامورال ةعضاخ |

 فوسايفلا مهنم غالجا ةفسالفو + رصصعلا تلذ يف اهيف ناكو٠ ةينادحولاب تلاق ةما لوا |

 ٠ يدلل اًرصاعم ناك يذلا ليئالاغو يردنكسالا نوليفو ياشو مهمتعاو هربكا لاه
 نودت*ملاعلا ةالعلازي الو» لعلاو ةمكملاو بدالا يف ةياغ ةفسالفلا ءالءوه تافل*وم ل لكو
 مك احمو تاماظنو ةدبدع عئارش هل نو عاّمجالا ثيح نم اما ٠ نال ىلا اي

 1 د وريعشلملا ءاشنا دقف ةيندملا ثيح نم اماو ٠ دنجو ءاسّورو دباعمو عم أهو

 ةينبالاو روصقلاو ةميخفلا راثالا نم - اهيحاوضو ماشر وأ اهتعحاع يف ناكره | منابك ريكو

 مل يذلا نايل لكيه يظعلا اباكيهركذن نا انبسحو ٠ لاما قنورلا يف ةياغاباءجام ليثاملاو
 ملاعلا يف هيبش هل نكي

 هد 5 صقشب نآك اذاذ ملشوروا ف يبل رويظ نيد دوبيلا ةيندم ند ول كك

 الثلو «ايغاعم نوقوش ىف اهيدهيل ” لسرأا حييسملا ن :ا اهنع لوقي نا ذامسالل زو# ةمالا ظ

 «ريصعلاتالذيف دوهيلا خخ رات ىلا رظني نا نود نم ذاتسالا هلاق لوق اذه «ىلاعت هللا كل

 فكيطساف تاهج عيمج يف ةرشتنم تناكينلا مدباعمو رذئموي دوهيلا ةيادمركذول هنال
 فرع هلوق كش الو امل مولا ىلا اب روا الع اهروزي لازي الو اهيف ىلاعت هللا نودبعي
 ىلا يا ةلاسملا هذه يف لقمعلا ىلا عج مل ذاتسالا نكلو « هللا ركشو شاهملاروما يلعت »

 ةيحيسم ريغ شو مويلا يديالا نيب يفنلا خي راوتلا عيمج يف هينايعلا ةدهاشملا

 اهليبس يف ناك ام لك ىلع باغتل مل ةيحيسملا ةوعدلا نا هيف لادج ال يذلا ميرصلاو 2



 1 دودرأا ناب

 اهركذ مدقل ينلا « لبجلا ىلع ةيطخطا » ءىوابب الا اهريغو ةيناهورلاوةب دوبيلا تارثعلا م

 اهنال ءىداجلا ا اهاوس ام ىلع ةيسملا تباغ يتلا ين ةبطخلا هذهف ( 180 ةيفصلا )

 وهام خسأي لالا نأ فلا ةحفسلا )ككل نبا لاف دقو ٠ اباك اهنم قرا تناك"

 اهيف نامورلا ءامكح لوخد يف بيسلا وه اذه ناو هنم لضفا

 ريعيو لاف ا « ناسنالا ىوق ليطعت » ةبطملا كالت يف ىري ذاتسالا ناك اذاو

 . رومالا يف ابهذمو اب ار ناسنا لكل نال كلذ دقعي نا يف قملا هلف ايندلا كرب اهئدابم
 ام هنا : نوأوقي هسفن يييسملا نيذلا ءادءا ينح نيدململا ةفسالفلا نا هتليضفل دك ون انكلو

 كالت امافا يذلا امناو لودالو شدت ناويد الو فيس نضرالا قف ةيوسملا ةنايدلا ماقا

 هيلا مهسوفن عفرا اودهتجي نارشبلا ىلع بحي يذلا لاككلل ةروص يف يتلا ةطيسبلا ءىدابلا

 للصفي فوسايفلا اذه ناكدقف : عوضوملا اذه يف نانر فوسليفلل الوق هل ركذنانهو
 ٠ اهريغو ةَسائرلا ىلع مح ازلاو 2 تلا نم ) نيب راو اذا 7 لجرلا نإب حيسملاب اص كعب ماق م

 قوعأ ىلع نام از سراطبو نساوب نانر كرف ٠ ٠ دعب رمشمل و ع دق 0 الا نكي لو

 قاروا ةنالث 4.ء.ح ف لمي ممم دحاو ناك رت اعضلا همه نوح*مي اوناك خو ِ لافو ة ةيئزح

 ٠ ليلا ىلع ةبطخلا يش قاروالا هذهو ٠ ةيحيسملا ةنايدلا لبقئسمو ملاعلا لبقنسم اهيف

 ةَئاق ةيحيسملا تماف أل اهالوأو

 اهيف ةلك لكينلا يدابملا هذه صقنب دقثعي ذاتسالا لعي يذلا ببسلا وه اف نذا

 ناسنالا ىوق « لطعت » اهنا ىري و لاككلا ىلع لدت
 نم: انيذ الو نيدريغ يه اند يري نا دز ريال ذاتسالا نا وهو دج طيس ب

 انيك

 نيدلاو ايدلا نيب عما هدنع بي لب
 ةيحيسملاو مالسالا نيب ىربكلا لاصفنالا ةطقن انهو

 وه نم ذ١٠ اهباعصال ا_مرتي هلعتو ايندلا يف ناسنالا دّهزت لبجلا ىلع ةبطخلا ناف

 وه اًييشزنكي الو ة هضف الو ا.هذ ينقي ال يذلا وه يحيسملا لجرلا 9 ىهيسملا لجرلا

 موأقي ا فعال اذاو هب لعفي“ نا ديري م سانلاب لعفي هنال 5-5 مماخي ال يذلا

 5 الو هلمعب مث م6 ال يذلا وه ٠ دال رد 2 ادا دخ ىلع برض 4 لب هلدممرشلا

 همم الل يذلا وه٠ءامسلا رويطو لقحلا تانك يا ىناعي هللا نال هسايلالو هبارشالو

 ناكولو ناك ك اح يا لبقي كلذلو ايندلا هذه يف لاحم ةداعسلا نا معي هنال مك احلا رما



 دودرلا باب 15
 سي يب دي ع ب ريب ري صب سيح سي سي رح حل مسصل

 آلا يف قللآو ةيرطأو ةداعسلا رظتني هنا كلذ بيسو (رصيق ناك < ) ايتثو ايامور
 مل ةيحسملا ةنايدلا نا لوقي نا نايبلا اذه دعب ذاتسالل زوجي لبف - ٠ ملاعلا اذه ينال
 ال1 ال 6 مقل ردقل ام اوطعا» ةلك ناو (هدو يف: لاق 5 ) ايندلاو نيدلا نيبا لصفت
 لبجلا ىلعةبطخخلاةعلاطم دعب كلذهل زوميدعب ملالك (10١وا 6 ١ةحفصلا ) ( لصفلا اذهىلع
 ايندلا كري ناسنالا لمت اهناب مئاق وه امنا ةيحيسملا ةنايدلا ىلع انه ريبكلا هضارتعا نال
 جرففسإلف ٠ هدعب ضارغعا ال اًريرقث انه ترّرقث دق اذا لصفلا ةلاسف ٠ هاوف لطعتو

 : ةمزاللا ةحيئنلا لوقلا اذه دعب ذاتسالا

 ينلا ةجيثنلا نا لوقنف ٠ اضيا *ىراقلل ةحيتنلا هذه جرختسا نا انيلع بيف نحن اما

 تابسو ةيندملا تظفحو اهسفنن تظفح ةيحيسملا ةنايدلا نا شن تامدقملا كلت نم جرحت

 يا هب ذاتسالا اهروعي يذلا كرُلا اذهب ةفلتخلا رصانعلا نيب ضرالا يف عماسشلاو لهاستلا

 .نامزلا ةعيبط نع لب عراشلا نم دصق نع كلذ نكي ملو ٠ ايندلاو نيدلا نيب لصفلا اذهب
 نايبلا كيلاو ٠ هيف شاع يذلا

 0 0 0 يف ةينامورلا ةطاسال نيعضاخ م نمز يف دوببلا ناك

 فراكدقو ٠ ارثاكتا فانك أ تحت مويلا ادنلرا بارطضاب ابيبش مدالب يف بارطضالا

 كاملا ءيبع 7 هيلع مهبتك لدن يذلا حيسملا ءيبع نورظتني يدوبيلا نيدلا هاسؤر
 مايق ليقف ٠ مالا عيمج 0 مهتطلس طسب و همور رين نم مهتم اررجيو مهتلك عم مي يذلا

 يتينولوغلا 0 مهنم ٠ نيينامورلا ىلع ةروثلل دوهيلا نم نوريغك ماق ليلجلا يرصانلا عملا
 كب عورشلا نيح نيينامورلا ىلا ةيزملا عفد نم عانتمالا ىلع هنطو ينب ضرخي ماق يذلا
 (درولا يل] هلا تعشو ٠ هعوضخو عفادلا لذ ىلع ليلد ةيزجلا عفد نال سوفنلا ”اصحا

 نملك ىلع نومحيي نيذلا مهو ةلتقلا مهنوع“ موق مهنمو ٠ لذلا ىلع توملا راتخي نأ بجي
 ىلع ضبقي ناك دقف ينامورلا ميلشروا مك احاما ٠ هنولتقيو مهماما ةيدوهيلا ةعيرشلا فلاخي

 ببسلا اذهل هفتح يتينولوغلا اذوهب ىتأ دقو ٠ هل اباقع هلتقي و رئاث يدوه لك

 وعدي سمأ يأ يلاف ٠ ةريصق ةدمب اذه يتينولوغلا اذوهي دعب حيسملا ديسلا ءىدت ناكو
 حالصاو ايندلا ريبدت وه 0 لو ١ اهنوذ ش حالصاو ايندلا ريبدت ىلا وعديأ د

 يللاتلاب و ٠ينامورلا رصيق رين ماخ يا ةيرملاو لالقئسالا باطهينث لك لبق وه 9 !منوذوش

 ةيعيمطلا ناسلا نكلو « ةيدوبيلا ةمالار كاش ةيوهد بورح ةباثم للطلا كالذ 10

 برج دقو ٠ يوقلا بلغي ال فيعضلا نال ٠ لمفلا اذهب ذئموي حمست نركت مل ةيملالا

1-0 

0 



 ومس سحل

 اكو دودرلا باب

 رصح ىلا كلذ ىداف ةيرخلاو _لالةئسالا بلط ةزيجو ةدمم حيسملا بلص دعب دوهيلا

 ناك كلذاو ٠ ضرالا راطقا يف دوبيلا تيئشتو اهبارخو ةوقلاب اهخحتنو مهتنيدم نيينامورلا

 اميا هيلا جاتحم يذلا حالصالا ناف هنم انوعدو «رصيقل رصيقل ام وطعا » مل لوقي حييسملا

 ري ملخ كيمو عاطتسا حييسملا نا ببن كلذ عمو ٠ اهنع اعراخ ال انسوفن لخاد يف وه

 ضرالا يفو ةمالا ءاشحا يف نراك يذلا داسفلا هب لطبي له + تالذ نم عفنلا اق رصيف
 ةيملالا ةيانعلا نم لسري مل وهو ٠ ةسايسلا الرشبلا سوفن داسفلا ردصم نال الك ؟ اهلك
 بعشةي وقل الو سنج ىلع سنج ةدءاسم الو بز> ىلعرشنلا نم بزح ةرصنأ ضرالا ىلا

 يبدالا_لاككلل ةروص : رو داسفلا مدهل ةفاك رشبلا ىلا لس ردا هئا لب تعش كاوشال

 عضوو ةينثوااو ةوقلا رين مل عاخ هنا يا 0 ربل ' ماخو رصيف براح هز 0 نآك كالذبو , مهمامأ

 هيلا داع هسفن رصيق نال ريق رين كلذ ع رك ركل اذهو ٠ ىحورلا لا امكلا رين 1

 ًايظع هيلع حيسملا راصتنا نآك كاذبو 0 ةيحيسملا 4ل ايدلا ِ 0 يا هقنع ىلع هعضوو

 نيذلا ةذمالتلا ءامد ريغ مد ةطقن اهيف كفست مل ةيمس طئاسوب "م راصتنالا اذهو ٠ دج
 0 اهلطأل تعنص ةيلبسلا ميسملا ءىدابم نأكف ٠ مهبهذم ىلا نوعدي اوناك
 ةيدوهيلا ةمالا ناف ٠ ٌةرم فلا حالسلاب هعنص ةيدوبيلا ةمالا ديرت تناك ام فاعضا لاتف

 نينافوالاثلمح 1 جيسملا ءىدابم اماو نيطسلف نم نيينامورلا درط ريغ بلطت نكت م
 ةيحيسملا ةمصاع يلشروال (اضيا مويلا م 5 )ةمدخ - ملاعلا ةديس همور منع هاعءو

 فتروذوش » مهميلعت ىلا دوريلا ةوعد ىلع رصتقا وأ جيس ملا نا ذاتسالل دكءون نو ١
 ا اهلجا نم ةيملالا ةيانعلا هتلسرا يتلا ةمعملا كرو هتليضف لاق اك « هللا ركشو مهشاعم
 يداي ٠لبجلاىلع ةبطخلا ءىدابب هراصتنا ناك امناو «هانركذ يذلا راصتنالا رصتنا ناك
 اهيلا ةجاح يف ذئموي ملاعلا ناك ينلا كرناا

 ”يدايملا هذهتناك اذالو ؟ غيدايملا هذه يللا رثكموب ملاعلا جوي ناك يذلا م نكلو

 لئاذرلا تاف ٠ ةميدقلا هنايداو هتيندم خاش دق ناكملاعلا نا باوجلا 9 ملاعلا يف ةصفان
 يتاارورشلا نا لوقن انساو ٠ ةدءاق ةمئاق ةينثولا ملاعلا ةديس همور يف تناكتاوهشلاو رورشلاو

 ىربكلا مصاوعلا يف نكأو نورشلا كلان ني نفحا.ىركلا هي روآلا مصاوعلا يف نآلا تدع
 589 ناكف ٠ سعشلاك ةرهاظ لئاضنو ثانسح لئاؤرلاو رورشلا ءازاب نامزلا اذه يف
 رورش دي زن تناك اهناذ نايدالا اما ٠ ةيندملا تدشت كلذلو مويلاناتنزاوتم ةيحمهلاو ةيندملا

 اقترا ةسايسلاو ةفسلفلاوبدالاو ملعلا يف تقئرا ةينامورلا ةمالا نا كلذ ٠ ةيندملا هذه
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 سم لب لس سي ل دج رن لح سس سس دجل -ي

 يف نابكلا داز دفو ٠ ميدقلا ينثولا اهنيد نع ةضرعم ةرورضلاو عبطلا مكحب تراصف ًآيظع
 تعقوف ٠ اهادعتب ال دودح دنع هب اوففوو ةمالا ىلع نيدلا ةقلح اوقيض مهنا ةلب نيطلا |

 لاوقعلا الو هلليقت دعت 5 سوفنلا نال ميدقلا يئنثولا نيدلا رينرسك اما : نيران نيب ةمالا |

 ل ملاعلا ىلع تطلست يلا ةيوقلا سفنلا تاذ ةينامورلا ةمالاو ٠ هدويق يف ءاقبلا اماو هقدصت

 تبعت دق اهلك ب وعشلا تناكو ٠ اههريغو انايدو ريثب وجب داةنعالا دويقب ةديقم قبتل قلت

 دالب يف نانويلا الك نم ديدج ميسن ملاءلا ىلع بهو تابارطضالاو نئفلاو بورطلا نم

 ٠ ابيف اكش سانلاو اًمعض نايدالا مالا اذه دازف ٠ (رصم ) ةي ردنكسالاو نانويلا
 اذه شعب ناك اذاف ٠ هب تدعي ال امم تاسوسملا ةدابع يا ةيداملا تادابعلا ثراصو |

 دالبلاحنفا « :إ لاقي* نا بي لد ٠ هتايح ىدجتتل يدي” نا بي اذامبو 7# ميدقلا ماعلا

 ٠ينامورااراعتسالاو نفلاو بورخلا نم تناك هبئاصم فصن نال الك 7 اههظنواهرمعتساو

 لك نال الك# ايندلا تاريخب عنو برشاو لكو لاملا زنكاو ةورثلا عمحا هل لاقي” له

 بتك او نونفلاو مواعلا سردا هل لاقي له٠ هتاوهشو هذالم عتْملا يف هتغلابم نم تناك هبئاصم
 .دحا هيلا مهقبسي مل اقلبم نامورلاو نانويلادنعكلذ لبق تغلب هذه لك نافالك ف سافتو أو

 بجي ٠ هل ليقام هل لاقي نأ ب ناك امناو -هرصعلا اذه لبق مدعب دحأ هيف ماواسالو مهلبق

 ٠ تاوبشلاو ينغلاو ةورثلا ناديم يف سفنلا قالطا مةيندم يف متب رجدف متنا هلهال لاقي نا

 ٠ نونفلامثيقرو ٠ مولعلا ٌثديقو ٠ دونجلا مثدشحو ٠ زونكلا متعمجو ٠ ةعساولا كلاما مثينبف |

 متناله ٠ كتداعسو ؟سوفن ةحار ىلا كلذ لكى دا لهف ٠ ضرالا تاريخ لكب مشعنتو
 بعتلاو بارطضالا اذه اذاإلذ رئامغلا يحي رثسم متنك اذا ٠ نآلا رئامضلا وجي رسم
 ءاقشلامتلص اتساف كا نوةوش كالذب متهلصا له ٠<هوجو يف يدابلا ةايملا نم لالكلاو
 الا ٠ ةيعاجالا مكتئيه يف ةلئاهلا عئاظفلا هذه اف ًاحيص كلذ ناك اذا 9 اهنم ةليذرلاو

 هذه يف حالصلاو ريلغا يف شيعي نا بي يذلا ناسنالل منن يدجي ال اذه لكن ا اولعاذ

 دسفي امم يو ٠ اشطع تددزا هنم تب رش ايك علما ءاملا لثم ةورثلا لثمت لب ٠ ةايحلا
 عم غاب لوابم فشان زبخ ةلك او ةءابعلا سبل ناو ٠ اهحاصي امم ال ةليضفلاو بدالا
 ةينافلا ةورألا هذه لك رم بحال حالصلاب ابعتةو هسفن ءودهو ناسنالا ريم ةحار

 | نماوفتكا ٠ اهلبق حالصلا اوبلطا ءايندلا اوكرتاف ذا ٠ ةعيظفلا اهلئاذرو ةلطابلا اهتغشففتو
 مكسوفت نكتلو ٠ حورلاو قحلاب هللا ةدابعب ةيداملا ثادابعلاو ةينيدلا تالبعزظا هذه لكلا

 نم معسا منال كلذ ٠ اهنم رثألت نا نودةايملا بئاصم لك لاّمحا ىلع ردقت ةوق ةيوق
 مدس-نلل



ِِ 

: 

 ا

١ 
ْ 
3 
3 
1 

4 
 أ

 غدد طي نعل ا يشل

 _سرفلاو مورلاو شابحالاك مهطوح كللاملا تناكو ٠ مهيلع ابلاغ ناكةوادبلا حور نكلو

 3 دودرلا باب

 ٠ فويضلا لم ع اولههعاذ ٠ يقيذملا يطو ةانسلاو | نيف فويض متنا لب ضرالا هله ءانبا

 مب رشو مكلكا نع اولاست الو ةضفالو هذ ٍ ف : ال هربلاو ريخلا ريغ انه 2 اوما الل

 دمخينال رشلا ناليفاثلا دمع هل اوريداف دخ ىلع مكمطل نمو ٠ مكب معهم هللا ناف مكسابلو
 نيبم ماو همطلب مكنببي ال مكمطال نا نع ”الضف ٠ 500 تفل ا
 اهيف قل ةاطنت يلا ل ةعاسإا 81 راظنتنا ف ا اونوكو٠ هبدأ وسو هسأرعش رهظيي ذا كيسفل

 ةيقرقطا ةحارلاو ةيقيقملا ةي رطا نولانت ثيح يقيقلا مكتظو ةرخلآلا ىلا مكسوفن
 يلدا حور هنا لوقن ىرخا ةرابعب و ٠ ةيجيسملا ةنايدلا يف نذل كارت ىنعم وه اله

 ضرالا يف مالسلاو ريخال الط ناسنالا هيخال هقوقح نعل زانتي هلعجي و ناسالا يكقي

 0 ارلاو ةداعسلل الط ةينانننالا اهبَرمخ نااهللا دارا ةديدجب ةب رت ”ةنايذلا هذه نك
 لابقا يبس اذهو ٠ « بلطلا» ةهج نم اهكاردا اهيلع لاتتسا نا دعب « كولا » ةوج
 ةيضرالا تاريخاو 0 باط ىلع ةينبملا ةيدقلا ةيندملا نم هعيش دعب رثمموي | 1 لع ملاعلا

 نسا اذ قيقنلا.ئوقل اليطعت ذاتسمالا :هيمسي ام. اذه ناك اذاو؛ رزان متت اهب عتقلاو
 تراك نا دعب ةيحلالا ةلادعلا يف هلماو هحور ىدوقو ملاعلا ةايح ددجيذلا ليطعتلا اذه

 ٠ لالخالاو ءانفلا ىلع ا

 ٠ ةينبدلا لئاسملا فيس لخد ريغ نمو خي راتلا ىلا !دانتسا هايا لقعلا انملعي ام اذه

 الو« مهشاعم 5 »يف ليئاريسأ يفب يدبيل مق مقب ل ييسملا نا مدقت ام يف يري هىراقلاف

 ىلع اوناك ليئارسسا ينب تال رخآ مال ماق لب « ذاتسالا لاق اك « هللا ركش مهملعيل »

 ٠لايجأو نورقب جييسملا لبق نيتااسملا نيتاه يف يده

 ريوضت انيلع بجي ةيحيسملا ةعب رشلا هيف ترهظ هيلذلا طسولا انريوصت دعب نالاو

 ةعصاع نم ٠ةكم ىلا ميلشروا نم لقتننلف ٠ ةيمالسالا ةعب رشلا هيف تربظ يذلا طسولا
 ىمالسالا رونلا ةمءاع ىلا ىهسملا رونلا

 ٠مالسالا روبظ لبق ةيمالسالا ةمالا ةلاح 9ك

 ةيلوفطلا يف اوناك برعلا نا يا ٠ ةيّيسملا روبظ نيح دوبيلا ةلاح فالخ ىلع تناك

 هدب ةيحيسملاو ةميظع ةما مايف ءلب مالسالا نأك كلذلو ٠ ةخوؤيشلا 5 اوناك دوبيلاو

 ظع ةمأ طوقس

 ٠ ةراضحلا ا_,ةالخم دقو ةقرفتم لئابق اهيلاوح امو برعلا ةريزج هيش يف اوناك برعلاف



 دودرأا باي ١5/4

 ٠ مبتحلصم قافتال ةدحولا وحن مههاجتا ىلع اثعاب كلذ ناكف ىرخا مهداهتو ةراث يا ءطظغضت
 00 ىلا ةييصخلا ماشلا يذارال اقالخ اهفافجو اه | احل ممم قيضت 3 مهضر | تناكو

 : مهضرا ريغ ضرأ ب ناطب مراكتا يرورضلا نم راصف ل امد روزي اوناكو 0 ةبب رق

 اهضعب اهفاعضأ 0 مرا ل تراصدق - شابحالاو سرغلاو مو مدر رأا د مهطوحيفلا لودلاتناكو

 دشاةميقعلا ةينيدلا اهلئاسم 2 اهعاسقناو ء ٍِ اوهالاو تاورشلاىلا اهءالستساو بورملاب ل

 ة.ةولاهمور تلحعلا سه لالحمل ال اوءانفلاب لوذلا هذهددبتب نا دارا هللا «.ناكف ٠ماسقنا

 نمل“ اسفء١املا كاك لأ 5 ا نؤءوحرو اهركذ مدقت ىنلا ءىدامملا نع "نيجورك ةعدقلا

 لئابقلا كيمو تعفلاو ٠ اذن *اه:برعلاد الب رافق نم توصدب احاف ؟ددبتلا فيسلا كالو ركن

 كقو ٠ ٠امل ةيحالا ةيانعلا اهت راتخا ين جا ةميظعلا َة 46 عملاب موقلوا,سفن ْْن عوف أدت دحاو ءاواتحن

 هلم رماراحاب هيام او ين يذلا ٠ ميظعلا مالسالا عراش ا 1 ف ةبانعلا تعضو

 ةرساكالا شورع معك يذلاو ٠ ٠ ميلا مالا اذهل ىئطصملا ٠ جيتيلا ىنالا كلذ ٠ يملا

 «» ماكو لوسرو يبن لكو ىزعو دل لك نهربكأ 2 » : شو ٠ كو رفيسإ ةرصايقلاو

 ء«يدايم نا يا ةيعافد اللا ةيموحم ةعبرش ةديدخلا ةمالا هذهةعب رش 57 «نأ 2 م

 اهي قحلا ةماقال اهيلع غاليثسالاو ايندلا حتف د دوصقملا نال 5 أنو 0 ال ايدلا ب

 كلو الواو ٠ ايندلاب نيدلاو نيدلاب ةنورقم ايندلا نوكت نا ذئموي بجو كلذلو ٠ ابكرتال
 ضبا #يث ثدح ال ةينارصنلا يف « كرثلا » الو هنا 1 :يش ثدحال

 علخي نم ل قب يا٠ فاصنالا لقب ناتروصم ةيحيسملا ُه هزوصو مالسالا د هروص 2 هذه

 000 سا اذا ١ نهتم بزح ىلا م متم دحاوك ال ناسناك ننيب ملكتيل بازحالا ءادر
 [ذكشو : امنا هةؤو يف ني ا * ناف هشفو ف امزالو 5 ايندلاب نيدلا

 امنع تاحو ملاعلاو قرشلا تناله ةيماس نئاش امنم عجرع ةليضف اهنمز يف تارحالا 05

 ةعيدقلا ةيحمهلاو ةئدقلا ةينثولا
 ةدوجوملا» اندلا كر ءىدايمنأ لوقي نا ذاتسالا ةليففل روح له نايبلا اذو دعيف

 جيرصتلا بجي الأ مث ٠ هللا ةدارال ةفلاخع اهناو ناسنالا ىوق لطعت” « ليجنالا يف نآلا
 [.مال نبانلا نيب بيرغ لهاست ىلا يدؤت هذه « كرثلا ءيدابم » نا مدقن ام لك دعب

 ديرن اك اهريبدت ال ايندلا كرت اهضرغ ذا ناك يا ايندلا يفعنصرت» لاقيث ام ديشب تت ال
 اهنع دحو اهيف لماتي عمم ءىراقلا كرك نالاءوس ناذ كح اتاماظنو اهعلاعت بجومي

 هسفن يف ًاباوج



/ 

 ندد يم ا وسو 7 هاو 55 ؛ويعحج ظظ2010-ا

 او وكر ىلا

 له : ( لوالا ٠١) اهنع باوجلا انيلع بجي نيهظشع نيضارتعا كلانه ناركتن الو

 اذانو ٠ نامزلا اذه يف عفنت نامزلا ىلذ ىف نجلا 3 ةعفان تناك ينلا كرْلا ءىدابم
 جارخاو اهراعتسال بوصو بدح لك نم ايندلا ىلع لابفالا اذه نريحسملا لش

 يف عفان م السالا يف ثراك اك !يندلاب نيدلا نرق له ( يناثلاو ) ٠ اهب عتقلاو !هماريخ
 ”تنابإلا اذ

 ةلاح ىلا ةيدق ةلاع تى. مهجأر ارخال رشدلا ىلع لزات عن ؟ارشلا نأ ثالذ ىلع انباوجو

 هجو نم تارتغلا تار ينمو ٠ مهلييس ف نوكت ولا ت 0 ةلازال يا ٠ ةديدج ةيندم

 دعب امنوعضي ينلا عئارشلاو عئارشلا هذه اورسفي نأ مهيلع بجو ةديدجلا مهعئارشب رشبلا
 مهنا هي٠ ضيا مهماما اهنودجي يلا ةديدجلا تارثعلا ةلازا هب دصقي” اريسفت كلذ

 هيسذلا طسولا قفاوت تالي واتوتاماظنب رضاحلا حالصاب نوقع احا ىذاملا نو ربتعي

 ٠ هيف اوناك يذلا مهطسول ةقفاوم مهيلع تازنا ةيدقلا عئارشلا ناك هيف عرش

 لريدلاب ايندلا نرف ءىدابمو كرثلا ءىدابم ىلع ضرئعي نهندزلا اذه كيس ناك اذاف

 يخاملا ىلع ال رضاملا ىلع نوكي نا بي هضارثعاف

 ليجنالا دءاوقب لمعلاو لاحم نمزلا اذهكنمز يف ايندلاب نيدلا نرقنا تبغي رضاحلاو
 مايا يف ناك يذلا ملاءلاريغ مويلا ملاعلا ناف ايندلاب نيدلا نرق ثيح نم اما ٠ ضيا لام

 ناعزانتت ناتختاش امهنكلو ناتجظع .ناتلود رثكموي ملاعلا كلذ يف ناكدقف ٠ برعلا ةضهن

 دقلو 9 ىمظعلا ل ودلا ند ىرت 5 هيف ملاعلا اذهف مولا 0 أو . سرفلاو مورلا : اهو ايندلا

 ماعلا يدع عاتسترلا ف هل ةيطخ يف ةيناملالا 35 روطاربمالا اخو فوأيب يد 5 لاف

 هلمهو ٠ نمزلا اذه ةديدغ ىربك لؤد هيف تاق ا خي راثلا يف فرعي ال هنا يذاملا

 اا ملعلاو ددعال لب هتاةسالاو ةءارجلاو ددعال برا يف ةوقلا_قبت ل ىربكلا لودلا

 اهبناج يف عا د رصنلا لع ف ةوقلا نع اهعحنم ديدحلا بورا ماظنو ب را ٌتاعأ اراذالا

 دقاهما ليف ناأف رح 1 هكنم * ارجاو و ةلص ةعم اهشدج دذدع اةاقخأ اهودع ددع ناكولو

 عالع 0 لاف اهضعب يف هات ضارتفا ىلعو جي ريغ لوقلا اذه ن ْْن | باوجلاف تمره

 نيتاثفلا نيتلودلا نيتاطل نوع2* لبقتسملا نا ىلع نوعمت 5 راوععلاو عاتجالا

 5 برغلا 3 اكريمأو قرسلا ا ايسور 5 مب ونحلاو ةيلامشلا 5و ايسور : اهو

 ٠ ايكريما اماو ايسور اما نوكيس لبقتسملا يف ملاعلا نا لوالا نويلوبان لاق كلذأو

 لاحم صا ىلوآلا ةوعدلاك ةينيد ةوعد ىلع مالسالا لبقتسم سيسات ناف كالذ ىلع ةانب و



 دودرلا باب ا
 حبي رمي سعيا رح سي رعي رع اس .صس رع. رس رعي سي. سيسي رعي سس صل

 5 ناتفرافم نيثيجولا نا مواعمو 0 ىرخا ةه>و رئي 1 ايندلا نال 5 نيدلاب ايندلا نرقأ ْ

 اًروهظ لقا تسيلف نرامزلا اذه يف لجنالا يف كرثلا ءيدابمب لمعلا ةلاما اماو
ْ : 1 0 : 
 يييسملا وهأ نم“ رخالا دما لدم ردخ ىلع مويلا برضنب يذلا ييسلا وه نم . احوضوو ِ

 نيذلا ماوعلا ف كالذ ىرتا . ةورأ 3 اهلضفي و اهليطاباو ايندلا ةورأب مثم ال يذلا ْ

 ٌةالص عاسو رودلا ليبقت يا هرداظ ريغ نيدلا نم كتروفرعي ال مثو نساتكلا نوأالع

 كثي مآ ٠ ةورأ ةراحت ةضف بهذ : ءيش 13 لبف نوأوقي نيذلا صاوخلا ف ما ٠ نهاكلا

 رساف صه ليجنالا غيدامم كرف“ مهموم نه فرعت انا مه و ال نيذلا ٌءاس ءورلا

 يف نوروذءم 2 بهذلا لج ةدابع ىلا اوداع مال كالذ٠ ةيويسملا ممالا 02-3 نآلا

 ةيندملا فراخز كرت اهاف : نيرما نيب ةحارص لكب مهعفت مهليجنلا ءىدابم نال كلذ

 :ايندلاب كسْعلل فرحلا اذه كرت اماو٠ اك فرحي كسعا اهتشفخلو اهجراربو اطوضفو

 وا اولاقذ ٠ لصالا نع جورخاب ىذرلاو فرحا كلذ لي وات 21 مهوالقع ط كلذأو

 ناسالاو انلكمو ريق دقف مويلا اماو سال طسولا ف ب رورض كا كرا *ىدايم

 ادع امو ٠ هتيلوفط يف هب ىذختب ناك يذلا ءاذغلا سفن نم ىذغتبال هتلويكو هيابش يف

 ناديريو كرثلا اذه ىلا ليي نم لكل عماوصلاو ةريدالا يف حوتفم ايندلا كرت بايف اذه

 بلغت دق ٌةورثلاو بهذلا هلا 3 د ىعمو افرح ليجنالاب هر لال ةروعب لمعي

 ةيدقلا ةينثولا همورب ةهيبش ةيحيسملا مصاوعلا تراص كال ذلو ليجنالا هلا ىلع ضرالا يفةيناث هه

 اوراج نييحيسملا نأ رهظي هنمو »١« ةيحيسملا يف ايندلا كر يف لاقي ام دا له

 لزيب رئاخلا ةفقو نوفقاو مو كرألا اذه يف نوددرأي نالا ىلا نولازي ال مناف نواس

 ا اجت مالا هيلا ريست يذلا يدبالا لبقتساا تالذ - ليقتسملا ىلا نايدوت نيقيرط

 ميظعلا سونايقوالا يف بصنت ىربك
 مقتسم طخ ىلع لهاستلا ىلا دءوم ةيحيسملا يف ايندلا كرت نا كلذ لك نمريظيو

 ريغت كري وأ ( هئيعب لهاسلا وهاذهو ) نات كرآلا ودو هباتك فرحي 6 لجرلا ناك ءاوس

 كلذبو 9 ما لهاستلا نيع وهو حورلاب كسْعلاو فرملا كركي ىذريف ةيحيسملا عبو

 بصعتلا ىلا د«وم ايندلا كرت نا هلوق يف ذاتسالا ةحح لطبت

 باتك نم يناثلا هزخا عجار) !دهز هيمو اًضيا كرتلا اذه ىلع "ثحي هسفن مالسالا نأ ( )١
 : (لوضتلا كرتو نمعمامالا نهر لاه: يف مالسالارهاشت روش"



 قل دودرلا باب

 ةيوذ و ا ةئيعض ةعاسسلا 0 نأ بي له

 ال الا: اذهو ءاسورلا ةطلس وهو ثلاثلا نمالا نب باءاسؤزلا ةطلس ثلاثلا سآلا
 ةطاس لاوعتسا يف تطرفا ةسدنكلا نا شو ٠ نكت ةدحاو ةلك نا لب هيف مالكلا ليطن
 نيقيرفلا نم دحاو لك نا اندنعو ٠ لاوتسالا اذه يف طرف دق مالسالا نا ام ائاسور

 ام » شو زكا هلو كلسعل ( هلم تطعم امس الو ) ىحيبسملا سو رياك الاف ٠ فرط

 زاد هتنيلخ :يلرعلا لوقي ىرخلا ةهجس نمو « ةايسلا يف الواح نركب نضرالا ل
 ناك اذاو ٠ بطخي وهو ءافلخا دحال مدحا لاق اك « ينوسب هتموقل اجاجوعا كيف تيار
 نا مولعمو ٠ ىفوف ةطلسلا لمي يناثلا لوقلاف ةقلطم سيئرلا ةطاس لعحب لوالا لوقلا

 ىتم اهنكلو ةوادبلا رود يف نوكت اهنال قاطملا ماظنلا نعينغتسن اهرما ءدب يف لودلا
 نوكي ال ماظنلاو ٠ !هتاجاح "سما نوكي ماظنلا ناف اهمللاصم كابتشا رثكو اهنوؤش تقرا |
 ماظنلا دانا عيطتسلل اهتوقب ةقثاو نك نا باي ةطاسلاو ٠ هدفنا ةيوق ةلادم نوذدب عش

 يد 00 ةسائرلا بحاصأ 0 نا ف ولا ناسا لكل ناك اذاف 5 فيعضلاو يوقلا ف

 .لرم دحاو 3 ىلع ةفقوتم ةفيعض ايلعلا ةطلسلا ل ينيسإ هتموق كحجاحوعا تيار

 ْى روهظلا 3 صال اذه رهظ دقو ٠ قح ريغب وأ قب < ءاش ع 6 ةماعلا اهيلع ريثتس ساأفلا

 ىحظنم م ْن اككالذاو ١34 ةحفصلا ف كالذانو 9 اك هنع هللا يذر نافعنب ا ةفالخ

 نا كلم كب ىف ةطلسلا هذه تناك ءا اوس ؛يذ لك لبق ةطلسلا َة هب وقت لودلاو كلاملا

 ٠ ممر مم ارطضاو مهنتف بايسأ مظعا نم بنس برعلا ف ةطلسلا ٌه ةوق مدعو ٠ نالر وأ يور

 ٠ هتطلسو هن دشب برعلا حامج ج 5 هنع هللا يذر باطخلا نإ رم 2 مامالا تن 1 اما

 نب أ ناؤع ةفيلخلا لاق كاذلو ٠ هقالخاو هصخش نه ين 1 يا ة ةيصخش سا تناك أخ 5

 ٠ مكل ”تنل ينال يلع نوموقتف اذا اماو مكئطو هنال رممل مئعضخ مكن هلق« لبق برعلل نافع
 نامزلا كلذ يف برعلا يف ةطاسلا ةلاح ةقيقح ىلع لدن ةملك نو

 ني.يسملاطارفال _ واسم ةطلسلايف برعلا نم طي رفتلا اذه نا لوقن ةيرح لكب نحنف
 فراب نوضرتعي نويضسملا ناك اذاو ٠ ةرسغملا اهناتن يف اعاد ناهباشني نيفرطلا نال ٠ اهيف

 ةيندم ةطلس ال ةئئشت. هفيعض ةفئاط ىوس ليجنالا ةباتك نمزو جيسملا نمز يف ةيجينملا
 ءامسلا روها ىلع اًروصقمو ريض لك رم اَيلاخ لوفلا اذه ناك كالذلو ةيلعف ةوق الو اهل



 دودرلا باب ل
 صم

 ااالللا ير ةارش !دج ضم دحلا اذه ىلا قالطالا نا .باوملاف ٠ بلس ال يايا |

 نكلو ٠ ايباجيا ةداعمتسأ مياس كلذ دعب ةءأس ءورلا ا دقو ٠ ةيلعن ريغ و [ةلعتا 1

 * تامشلا 0 لمشلا "0 ةسينكلا تاوف نم ٌةوق تناك ةطلسلا هذه نا لاقي قملا

 فالي تناكدقف برعلا ةطلس اماو ٠ مويلا ىلا اهسفنظف نا ةسينكلا تعاطتسا كلذب و
 ةانفلا اهيف ناكاذا ةي رطل نم ةدئافلا امو ١ كلذ

 هل مستبي لوق اذبف هسيئر يتفشب ةدودشم يهيبسملا سفن نا نم ذاتسالا 7 انك

 ييسملا شكولا هيف راص يذلا نمزلا اذو يف اصوصخ ءاس ءورلا 2 نييحرسملا 0

 اهضعب باستكأ ىلع اهمحازتو ةيحيسملا بهاذملا بعدت دعي يا ًاسئر هسوءورمواسو ءورص

 ٠ سضلعل ل ره

 لوصالا كالت نا ذاتسالا لاف انهو ١5(- ةحفصلا) ةعيبطلا هذه جئاثن نع هلوق

 ةطساوبءايلعلا لتقو بنكلاو ةيلعلا تأيعملاو لعلا ةمواقهو ةيحيسملا يف بصعتلا ىلا ثدا
 شيتفتلا ناويد ةكمم

 أ دحاو اباوج هلك كلذ نع بيحنف
 ةسينكلاءاسو رو شيتفتلا ناويدب ذاتسالا ديدنت ىلع نوقناوي للعلاو ةفسافلا راصنا نا

 هتليضن ناك ول هنا ذاعسالل دكءون انكلو ٠ ءالعلا لتقب اوتفاوأينا.ساواب روا يف علا اومواقنيدلا
 الذ ٠ للا راصنا بزح نه ال نيدلا لاجر بز> نه نوكي نا رطضال ابروا يف ذئموي |
 0 معلا ينعن نايدالا ءادعا دشا ذئموي نومواقي اوناك يب سما تسول“ لاخر نال

 ىئار ( 16 ةحفصلا ) باتكلا اذه يف اب روا يف ةيدشرلا ةفسافلا ع رات :ىراقلا عجار ولو
 دجوي 0 ةلأ ٠ لزالا ذنم دجتو ملاعلا نا : ةيلاتلا رومالا براي ناك شفنا 0 نا

 <دسجلا عم يت كلذلو ردوج ال ةرود ين ناسالا سفن نا 0 عدي” لوا ناسنا طق

 ال ةيملالا ةئانعلاو 8 يف تدحت ىلا تايئزجلا رم ال هللا نا ٠ ةرخالا لطبت:كاذبو

 الاخ ناسنالا لعجي نا ردقب ال كلذلو داسفلل الباق نوكلا قلخ هللا نا ٠ هيف اه لخد ظ
 لك فت زورقتحي اوراص نامزلا كلذ ءابدأ نا /8و الال ةحفصلا يف دحيو ( 76 ةجنصلا )

 دولخعا مدعو ناسنالا سفن ءانغب داقتعالاب تملوا اهلك ايل طيا نا 4 ةحفصلا يفو نايدالا
 ضرغ حضتب رم ايف لئاحلا رودحالا اذه يف لوزالانع اهفاقيال نارنال مم دقعنا كلذلو

 | نم ناكلناءزلا كلذ فا ءاع ناك ول ذاتسالانا انلق كلذلو٠ للعلا ةمواقم نم ذئموي ةسنكلا
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 م. ةودرلا تان

 ىلعهللا ةردفو باوثلاو سفنلا دواخو ماعلا ثودح نع ىب معيبطلا معلا َكَض أعم (مفادم اهبزح

 (08 ةحفصلا )تافارمغا نم هنوربتعي للاب نولختشملا كئلوا ناك يذلا ينيسملايحبلاو هيث لك
 سو رياك الا اهب ماق يثلا ةعيظنلا لاعفالا كان نجبتست نا ةعماجلاك ةل زاج اذاف كلذلو
 زوجي ال انيار يف كلذ ناف ءيش لك اوركناواو مداقتعا لجا نم سانلا لثق نم يحيسملا

 فكرا عضوملا اذه ريغ يف انركذ اننال ٠ نييحيسم وا نيلسم اوناكءاوس نيدلا لاجل
 لئاسملا هذه لك يف ناكرتشم نانماشتم نيش

 اب روا يف دشر نبا ةفسلف خي رات ىلا اًريفك تنتلي مل ذاتسالا هليشف نا انت حولي نكلو

 كتالذ مرا (9١1١ةحفصلا ) يناثلا هدر يف لاف كاذلو ٠ دابطضالا كللذ بابسا ملعيل

 ريونتو مهعفانم ىلا رشبلا ةياده » هيف ام لكل اصئنسا يف ةسينكلا ةبغرا ناك دابطضالا
 لافو «يلثعلا قي رطلا نمو يرظنلا ثميلاب ةقيلخا ريس نم مهنع بهتحا ام فشكب مرئاصب
 مولعلا بالطو ءارمالا مني مل كلذ لك» ( 181 ةسقصلا ) شيتفنلا ناويد هركذ دعب ضيا
 (82ر نبا سك يا.) 0-3 ةي؟ ىلا لوصولل لئاسولا 0 نم ةقيط لك نم

 ريغبتكلا هذه نهرذكموي نوحشنتسي ال اوناك مهنا عم س «و راكفا ضعبب لوقعلا ةيلثو

 مدقت ام يف تي'ر اك ن نايدالا ءاردزاو سفنلا دواخ راكناو يحولا دوج

 دئارجلا ةيقاردو شيتنتلا .ناؤيدب برا 2 رغلا ةسينكلا ل ١ نا اذار طا دق

 مدقت ميال ةينيدلا ةدحولا ظفح يف ةبغر « ةقدانز » نوليسملا مهيمهسإ نم تتكلاو

 دقو ٠ ةىلسالاو تالالا لك بركلا يف نوزك# نيب راح لا ن | مواعملا نمو ١ ال ةحفصلا يف

 نمو ١ مهيف ةينارصنلا تلعف الغم نايدالا نودحجي نيذلاب يا « ةقدانزلاب » مالسالا لعف

 امبليق تناك يلا نايدالا ابل : ناتالا ناتنايدلا 3 نا يكل 1 ييظعلا فدالا

 هعامت مل أم انا نواهزول ل نكون: فاضل يد! اتءنص دن نات ديدج نائعدب اسما ة4

 يسهم طحا اهنا ناربتعت ىنااو اهتمدقت ىتلا نايدالا اهب

 نم ( 1١8 ةحفصلا ) ذاتشالا هلاق ام ركذن نا الا انعسي ال انهو 26 ةطمارقلا 6
 8 مبلغ لاخ اةقوانز: ةلمارقلا نا لاخلاو :”ةيضايس اور تناك ةطمار لا

 ءادفلا وب | خراوملا ىور كفو ٠ مهتفدانز لق يحيسملا سوريلك الا لاح م مالسالا

 نوعبتي مهنا لاقف ةطمارقلا ءالأو رمأ (8 ةهكدلا ) هخي رات نم يناثلا عزا يف يوما

 ةيعاد هنا» يعدي ناكو 37 داوس يفأشأ ةنينطا نب دمحم نبدمحا ىعدي ” لجر وهو مخي©

 تكراق لي وهو ةيفنملا ع 0س لع نإ لمحا وهو يدبملا وهو ناكل وهو ىسع وهو 2 1|



 دودرلا باب .٠

 صير رمان عي ري رجب رجب نعي وجب لج نعي جب لحب رجب لج نخب لج لج رجب لج لج ليج نيجي لج لج لحي لج نجي لج لج بجي لج لج لج نيج لج نحب لج ليج لج جب الج رج رج لج نجي لج لج رج لج نيج رج لج نحب لج ليي رج لج رج رجب رج يوحي نحب لج رجب لج رج رج وج جب رب لج بح نحب نحب لحب لح رح ساي

 لوج كقو٠ سدقلا 03 كناو حي كناو ةيعادلا كنا هل لاقو قاينا 0 يف روصت جيسملا

 ةناقكراو سَ مشا| عولط لبق ا عبرا ةالصلاو ( ملشروا )سدقملا تيب هث 3 1

 2 )0000 وداعش دكا انكم نذكي هذ 0

 ةعبجا موي لق كقو (« هلل 10 ةيفحلا نب 0 نها م ناو 2 لوسر 0 ناو ل ا

 نكل ةبانج رم لسغ الو رما للحو ذيبنلا محو اًميش هيف لمعي ال ترينثالا موي ىلا |
 ءادذلا يلبا نع مؤلم قنا « ةالصلا ءوضوك هوضولا

 مل لقع ال نيذلا ةيدايلاو هفوكلا دا داوس » نم 1ع اذه لوح ”فتلا دقلو

 دبل دقو 5 دال ءلاو ندملان وزغي اوراص ىند هب ١ زحرتكو ءادفلا وبا لاق 5 نع الو

 ةبعكلا لخادو مارملا دجملا يف سانلا اولتقو ةريغلل 711 ةنس يف ةمركملا ةكم اوزغف مثرما
 قشمد ارت 51٠* ةئس يفو ٠.(ءادفلا وبا زاد )اه نع ينص برضذ عئاظف اهيف ارب ا

 اوأزنو رصم ىلا آو زا 6 ٠ ) ءادفلا وبا هاور ١ هللا نيدل زعملا نمز 2 اهيلع ارلوتطاو ماشلا

 اوناكو٠ ) ءادفلا وبا هاور) ماشلا 1 اوداعف | مع هب راغملا مدر ةرهاقلا برق سع# نيع 5

 دنحي طساو ٠ نه مييلا راس جاسلا يبا نبا بففسوي ناف ة هعمل رغ ةلداه 2 ةسأ ارفلاو ة ٠ . ارا نه

 منم طقف لجر | 6٠.٠ ةطما ارقلا شدح 356 نن 8 6 مثدريل هلا نوعب را ةهددع

 اهدئاق اولعقو ا فلا ف”ريعي رالا ا كاد عمو لجار ٠٠86و سراف 07

 دع نوريثك" مهنم فأأا كقو ٠ ) ءادفلا وبا ها هاور هنوكلا ىلع اواوتساو جاسلا يبا نبا

 يف تافنصم ةدع هل يذلا يدنوارلاب فورعملا قحضتا ثربا ىحي نب دمحا مهنم تافلّوم ظ

 ٠ دنرفلا باتكو ٠ عماللا باتكو ٠ بهذلا بيضق اهن» ميركلا نآرقلاو ةعيرشلا ةضفانم
 يمالسالا نيدلاو يركلا نارقلا ةمتع ىلع بتكلا هذه يف نعط دقو ٠ ةدرمزلا باتكو
 مهنأ تلوقي هناف ريثالا نبا اما ( 54 ةوفصلا يناثلا ءزجلا ءادفلا ابا مح اشحاف ًاتعط |

 اوكلمو سرفلا دالب يف اورشننا ممن او « ةينطابلا وا ةيليعامسالا » رم دعب اوراص

 ٠١9 ةىفصلا ٠١ ءزجلا يف ليصفتلاب خرملا كلذ اهركذ ةريثك اءالقو انوصح اهيف

 مهاصئتسال مهتدراطم نم ناك ام ريثالا نبارك ذ اهليف ذو 24 اذه نم ١5١ ةوفص ةضل| يفو ْ

 0 ىوتفلا هذه اكل تابعا برق ةعلق ِق مهضعب ىلع راصحلا 0 أو ٠ ٠ مهئانفاو ١

 ااه ناو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هللاب نونمؤي موق يف نيدلا ةمما ءابقفلا ةداسلا لوقي
 نا ناطلسال ز رودعي له مامالا 5 نوفل اذي اءاو قدصو قع سو ةياع هللا يىلص لمح هب ءاح
 27ريال
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 تاع ١ ةقداحعيب

 "؟.ذ دودرلا باب

 سجس صج 2

 مهضعب فقوتو كلذ زاوجي ءاهقفلا ردك | باجاف « ىذا لكن م مهسرحيو مهتعاط لبقي
 مرارفا ذوحي الو مهاتق بحي » يناروسلا نمرلا نب يلع نسحلا وبا لاقو ٠ هز ادالا نع

 أم ؟كيلع رظح وا عرشلا هرظح ام 38 حابا اذا ماما نع 0 مل لاقت ناضت
 كالذدعبو « عامجالاب مث ا حاب كئايحو ٠ معن نوأوقي مناف 9 1 عرشلا هحابأ

 «]» رخل نع مثع ا صال | يتناو نيقيرفلا نيب لادجلا لاط

 فروموري .كيلوثاكلا ناك 5 الاصئتسا هلها لاما قيدنز بهذم اذهف

 ةقدانزلا لاصئتسا شيتفتلا ناويد دارا ىو يالترب ناس ةجذم يف تنتسئوربلا لاصئتسا
 كالذ ادع امو ٠ اهاثم ىرخا ةمأ يف دك ىتَح عئاظف ةما يف دال كنك ةيئارصنلا يف

 اهاورو ةريغلل ١07 ةنسيف تثدحهلا ايقيرفا يف ةعيشلا ةذمب ةبيبش يالترب ةجذم ناف

 ريغك قلخ ةعيشلا نم لتقف” ةنسلا هذه يف »لاق ذا ٠١ ةوفصلا مساتلا ءزجلا يف ريثالا نبا
 دواخل فت مام رام عا منا .ايقيرفا عيمج يف اواتفو مرايد تببخو رانلاب اوقرحأو
 سانلاو نوجرخي او راصف عوبملا مهيلع دتشا تح مههلع اوقيضو ةماعلا م صقل ناوريقلا برق
 ٠ مهلك اولتقف عماجلا ىلا ةيدهملاب مهنم تاكنم الو ٠ مرخ ا نع اولتق ىتح مهنوأتقي

 نيزح ركاب نمو ر ورسم حرف نُف ةثداحلا د ءارعشلا رك او

 نا نم عفرا ةبئاش لكن ع هزنملا مالسالا ناركتن ال نحنو 26 قرشلا ويحيسم
 عئاظفلا ةعبت اهلك ةيحيسملا ذاتسالا لتمحي اذا يحلو :ابلط تولوا« نسا مل ١

 ينال قرشلا:يف ن هلا نمل ٠برغلايف ءالهجلاو ءاطسلا اهلاعو اها نم ضعب هعنص يلا

 تويقرشلاو ٠ نيب رغلا ال نينقرشلا نييكتسملاو قيملسلل يتكيدما هرعا ذاتسالا»

 ءارها برغلا ثرا يا ٠١ هب ةقالع نيملسملا مهناوخالاك الا برغلاب مل ةقالع ال نويحيسملا
 هويحيسمو ةيحيسملا ةنايدلل قيقا ردصملا وه قرشلاو ٠ ًاعيمح مهكاوحو مهعئاضبل ةميظع

 ةداهشب كلذو ضراال | ييحيسم لك نم ءامدقلا نييحيسملا ىلا برقا موهلا ىلا نولازي ال

 "مني مل ةيبيلصلا بورللا يف قرشلا ىلع برغلا ويحيسم لمح الو ٠ تريقرشتسملا عيمج
 باتك يف يدنفاتدوجدمحا روهشملاكرْلا بتاكلا كلذب دهش امك مهيلا قرشلا ويحيسم

 اذهنيهارب نم ناكو٠ ٠ بهاذملا عيمح قافتا ىلا يب عادلا ن و زاوأ بالا ىلا نيئنس ل خمهب ثعب هل

 0 ؛ذلا مو ه" ةحفصلا ف نانر نع 0 هنع القت قبرث 0 ندد 0



 دودرأ١ باب لكلا

 /لس م ل ل ب يب م ع عي عب ب ع بيب عب عب سي ب رس ع سس رس سس ع

 0 نا يخيراثلا 0 ٠ 3 0 ين دحاو 4 رب روهشملا قرألا بناكلا

 برغلاو 000 نيب ا وه 0 00 - برغلا كل اورفاسو قرشا

 ةينيناللاو ةينامرماو ) ةينايسالا ( ةيطوغلا لئابقلا هتعنص أ قرشلا ذاةسالا روعي اذالف

 ميلشروا نه ةدعملا 5 5 ةعطقلا كالت حي .سم ند هتلدا ذخاي 7 نه الدب كنرفلاو

 طات دي مل نيذلا نورقوقللا نويحيسملا ل ةعطقلا هذه ناكس نا ٠ نيرهنلا نيب ام ىلا
 ايل قب كالذلو ٠ ب ,ربلا ءامدلاب 00 برغلا 3 طايخا 0 اذفاب ميد

 املا لقتدتل هون نا نال 8 مع بدحو دقو افك ولا اذه انلظا دق اننا أع و

 م ؛دلا ة هعم ط 42 .ةح يلع فش اذه ةعماطا ب باوحو ةاتسالا در 3 ارق نم نا بير الو

 هل نيا ءاسءور نا فصخغم لك عم لوقي لب .٠ ذاتسالا 4 1 أ هيمرإ الف ىلا

 ةعبتف هيسايسلا مهضارغال تال هوذا وا مهيد ريسفت يف اوأطخا دق اوناك اذا نيد 0
 ا! ك0  ةقزلك تفاط ملسم بتاكهلاق ام اذهو ٠ هسنن نيذلا ىلع ال مويلع ةعقاو كلذ

 اب رواىلع لمح بتاكلا اذه ناف ٠ةيزيراب ةلجم نع ءارغلا رظانملا ةدي رج انتفيصر ربشلا

 الا 8 الا كلذ لك تب هنكلو قرشلا يف تا اكمل اهنانال يقول ةعجنملا
 ناك كلذب و ٠ ذاتسالا لعف 5 هسنن ىحيسملا نيدلا « ةعيبط » ىلا ال « ةيملالا ةسنكلا

 مذيل جرواهلاعو اهاجر مذي و ةيحيسلا حور ىلع ينأي لجر نيب قرفااك ميظع قرف اسمن
 2 املا>رو ةيحيسملا

9 

 سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ذاتسالا در
 راج ظال مالسالا يلا ةيحريسملا ند ايف ذاتسالا لقتادقن سمهاخاو عبار ||و ثأاانلا درلا 83

 نيثوعد مالسالل نا 5 كاادلا درلا ف لاقف . دوما ن 8 هيلع * رط 5 بمايس كاس هلوصأ |

 هيلع 3 يلد لش ةلاسرب قيدصتلا 0 هوعدو هدي>وتو دل دود>وب داقنءالا ىلآ هوعد 0

 اهيفدمتعي وهف ةينانلا ةوعدلا اماو لقعلا لع اهيف دمشعي 5 ىلوالا ةوعدلا اما« لسو
 مالسالا لوصانمناك كلذلو٠ هيف ةداعلا قراخو مالسالا ةزجع 5 ٠ وهيذلا ميركلا ْن : ارقلا ىلع

 ٠ ضراعتلا دنععرشلا رهاظ يلعلقعلا ميدقن ( اناث نامل ليصل يلةءلارظنلا ( الواز

 ال1( نباح ) قلخا يف هللا ضرانب رايتمالا ( مبار) ريفكجتلا نع دعبلا ( كام )
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 نيل دودرلا باب
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 ةديقعلا يفنيفلاخلا ةدوم ( اسداس ) بعشال اعبات ةفيلظا وا ناطلاسلا لعجو ةينيدلا ةطلساا

 ( ضخرلا )ريخالا مالا اذه يف لخديو ٠ ةرخآلاو ايئدلا حلاصم نيب عملا ( عباس )

 نرع يهنلاو ) ( داعتفالاو ) ( تابيطلاو ةنيزلاو ) الثم ضرملا رذعا ضورفلا كرت يا

 ( نييدلا يف ولغلا

 ةيبدالا مولعلاب نيللسملا لاغتشا » ىلب اكاماعجل يعضاملا يف لوصالا هذه حئاتن ركذ مث
 تتكلا رود م » « يناثلا نرقلا لئاوا يف ةيوكلا مولعلاب م ملاءئشاو » « ةيلقملاو

 دنع معلا ىلا لقتنا ع« سن ندتلا 1 مولعلل سرادملا عاشو » « ةصاخلاو ةماعلا

 "© ءايلعلاو لاعلادب *اسمالاو ءانلطاذخاو » «م مافاشتك اوب ,رعلاموأع « نعايش 5 لف بردلا

 0 اذه ببسو مويلا مالسالا فعض ببس وه دوجلا نالاق دقف عبارلا هدر يف اما

 ١+ لفاغ هيتنيف هاودعرشتنتف ديلقتلا سبح نمدحاو ركف جورخ » فات ينلا. ةسايسلا
 7 6 امرخا ىلا ٠- نيدلا ريغ ىلا نيدلا نمىودعلا يرسن اهر مع ثلاث هعبتي و
 مالسالا ىلع“ ار ارط [هفعضلاودوجلا اذهبنابساناذاتنسالا ىذ م«اهنمدللا نوذومب كلا 2

 تدسفا » اهنا ٠ لاقف دوجلا اذه دسافم ددعو٠ هناطلس ىلع مليدلاو كرثلا ءاليثسا نم

 تاصتاو»«ةديقعلا ىلعو >« ةعي رشلا ىلع تنجو » « يعاتجالا ماظنلا تدسفاو » « ةغللا

 « ةياهالاو ةيمءرأا نا ٠ ةيبنجالا سرادملا ةللمالتو ٠ ةيماظنلا سرادملا يملعمب

 نوكلا يف يقعلا رظنلا لاعاب كلذو « لوزت ةلع دولا نا » لاق سماخلا هدر يفو

 ا ل هناو » ىمالسالا نيدلا يف ناقفتم «بلقلاو » « لقعلا » نا هلوقب همتخو

 عم متي كلذو « يكحلا ركذلاو نآرقلا ةنس ىلع ٠ نيدلاو علا يخت ىلا ماعلا رما يبني
 ةيعيبطلا سيماونلا يا « حي ردتلا يف ةيحلالا نينا ىلع » نامزلا

 مادقت 0 ىلع ةءماجلا باوج

 3 نيا كب مماق بانج يار 0

 نا دج هنمو سماخلاو عبارلاو ثأااثلا ذاتسالا لاقم يف درو ام اذو #* ةعماجلا #*

 نا دعب للعلا يلع ملابفا نم ركذ ام يف ببسلا وه برعلا نيد نا تبثي نا ديري ذاتسالا
 يفةإجلا كالت 2 دقو ٠ هنع .مهضار عا نمافركاذ ام ف بدسلا وه نييب روالا نيد أو 7

 ةرك انوكي ملرضاحلا قارذألا ةرادع /١و لهاستلا نأ ىلع نهربيأ ةينارصنلا ىلع يفانلا درا



 دودر ل١ باب ”
 مص صح "لت سس ع ل ل ع ب ل ل لب لب ا ل ب رس ل ل ل ب بس سس رحم

 تلاق ةعماجلا نا جتنتما نيا نم ذاتسالا لأسن نا انه ديرن نكلو ٠ ةيحيسملا ةسين 5
 * انسِلَع ىوعدلا هذه امو ٠ ةيحيسملا ةسن :501 راث نم يف ةرضاحخلا ةيبروالا ةيندملا ن

 اال 1 ىف ةانصرلا نضمب (غبا نظ ايو ذاتسالا نظ اك لوقلا اذه لقث مل ةعماجلا ن
 ةيندملا لبس دهم يذلا وه ىحسملا نيدلا يف « نيدلاو ايدلا نيب لصفلا نا » تلاق 4 ْ

 000 ندا اذه نأ « 14 ةحفصلا» مذقت ام ربظ دقو ( لوالا موق مجار ) ملاعلا يف
 ةنورقم ابر وا يف ةيندملا ةطلسلاتيقب ول هنا لوقلا كللذ ىنعمو ٠ نيدلا اذه « ةعيبط » يف |

 ناك اك اب روا عيمح ىلع ؟.يحورو اندم اك اح ابابلا يقب وأ يا مويلا ىلا ةينيدلا ةظلسلاب |

 «ةيقيقحلا ا » نال كتالذ «١ ةيقيقملا ةيندملا ”ليبسف : ةراع « اني 1 » يف تالذ ناكل ١

 انك اكن لب هبهذم وا هنيدل اًعبت ضرالا هذه يف ناّسنا ىلعناسا زري ال نا يتضتقل
 ةينيدلا ةطلسال ناك وأو ٠ زايثبالا اذه ساسأ يش ةيمومعلا َة نوصملا نا يا ٠ ةيلقعلا هتوقو |

 امابيف اك اح ًابابلا ناك ول يا«مويلا ين امكآل» ةيندملا ةطلسلا ىلع « ةسائرلا هةلثمارتلكنايف
 ةوعد لمه نرا م او ماعلا اذه ِق ىرج 8 ندنل ماح نختست لا 5 ْ

 ءادعلاو ةييسم ةلود اهنا عم اهدالب يف دوهيلا دهطضت اهنالقي وسلا هتبدامىلا اينامور ريفس |
 ةةريددلا نيب لصفلا » را نم اذا ةيقيتللا ةينذملاف ٠ روبشم ةيدوبيلاو ةيديسملا نيب

 ةيح هنال ةيحيسملا يف ثدح لصفلا اذهو ٠ هيناعم لكب لهاستلا هساسا يذلا « ايندلاو

 حالضصال ا يلامويلا وعدي ذاتسالان أ لب ٠ هتعيبط يف سيل هنالمالسالا يف ثدحي ملو اهتعيبط

 نه لوقلاكلذ ريغ لقث مل ةعماجلاو٠ نيدلاوايندلا نيب ىرعلا قيثوت ةداي زىلا يا نيدلاب

 فكرا دقتعت و٠ هلقث مل ام اهيلا بسني” نا "ضي سلف اهرخآ ىلا ةرظانملا هذه لوا

 اذاو لعلب تلغتشا اذا ابروا فا لوقت اننا يا ٠ ةيلعلا لئاسملا يف هل لخد ال نيدلا
 ٠ ةينيدلا مهتجاح ال هيلا ةيويندلا مهتجاح كلذ ىلع ًاعيمح مم عفادلاف برعلا هب لذتشا ظ

 ملعلا بلط ىلا هبحاص عقدي يدوببلا وا يمالسالا وا يحيسمملا نيدلا نا هاضتقم لوف لكو.
 يعيبطلالهلاو ةيلقعلااهقرطب قلاملا ةفرعم بلطت اهمال نيدلا نع ينغتسن يتلا ةفسلفلا اصوصخ

 ال كلذأو٠ « يعطقلا ليلدلا » ىلا جاني معز نوكي .ضيقن يفرط ىلع نيدلاعم وه يذلا
 :؛ ليادلا اذه رظنتنن لازن

 عانفا ىوس اهنه ضرغ ال هدودر يف ةركذ ام تايثال ذاثسالا ةلمح نا لاقي" نا يتب
 هذه يف نحنف ٠ مهنم نيلبسملا انناوخا اصوصخ لقعلا مي 5 لعلا باط بوجوب نييقرشلا

 ةوءدلاهذه يف 2 ىرن ال اننكلو ٠ لقعلاو علا ل نء.اننال هضرغ ىلع هقفاون ةلاخلا |
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 8 دودرلا باب

 نال ةمالا لهش مل مزال كلذ نا ليق ناو ٠ هئعيبط حيبقتو رخ أ نيد ىلع نعطلا ىلا

 ٠ ةما لك قوف متم 0 كيد نا 1 لبق اذا الا مهيف ةوعدلا رث هوت ال نيوعدملا
 لبقتسملا يف ةيمالسالا ةيندملا ىلا 0 معلا نا هدر ةقتاخ يف ذاتسالا لاق كالذل هناو

 قافنالا نم نياكتالا' ةئاس ضعب هياطب ام ىلع اهءالك يف هنع عفادت يفلا ةللا تلافو

 حيص سرد مالسالا تسرد اذا ةرملا ةيزيلكنالا ةمالا نا » اهريغو دنملا يف نيلسملا

 نادعبب الو هلك قرشلا نيمسمابكلق اهناف مالسالا يف تاخد اذاو اوفا هيف لخدت اهناف

 (يمالسالا يزيلكتالا قافولا يف ةلاقم نم ه55 ةحفصلا ) « اًغيا برغلا مهب كلق

 ءىراقلا ىري 5 ررضلا ةياغ يف هنا لوقنوةي رح لكب هب حرصن كلذ لك رع باوجلاف

 لثم :يش مرضي ال نزيهسو نيملس» نم نييقرشلا نا صالخاب دقئعت نو ٠ لفاعلا

 ةرخافمللا ثم مهثم قيرف لك سفن قامعا يف ام كيرحتو لاوفالا هذه لثب مهممه داعفا

 ىوسمويلا رشدلا امو ١ « انكارو ال انمامأ وه يرشلا لاكلا نال كالذ» هخي راتو هنواغوشإ

 لبقتسملا ءىطاش ىلع لامر ىر» تارذب مهندمتو مهمولعو مهئدابم نونبي ءافعض لافطا

 *ىرجو رصم مادقم بانج ةجط تمد#' ينلا ةغللا ىلع لضفن كلذأو ٠ ميظعلا يدبالا

 ةارملا» هباعك" نما١ ةيفصلا يف هترضح هلاق ام. كيلاو ٠ نيمأ كب مساق واتزع قرشلا
 يفلاةري رعشقلا نم كورعيس امل هتعلاطم لبق ”دعتساو ٠ عوضوملا 56 عوضوم يف « ةديدجلا

5 5 1 
 : لاق٠ نييقيقملا نويع لصملا سافنا هيلع 72 ءىراق لك عا ف هروح بذي

 م6

 ديلقت ىلع ابامحب ةيرصملا ةاراءا لاح نس نا ديرت كارن انا »: ضراعم لوقي »

 نم لهو ةرظن ءاسنلا باجتحا هلوصا نم ناك يذلا ميدقلا انندق ثرعا 0 ةيبرغلا ةارملا

 0 للا وه هننا ىرث ةيلع ةعنل هلوصأ ىلا تفتلتف مدقلا اهدجم ىرك ذ اهزه 0

 سفن وه هنا ام اموي مل ااعلل مضتيس يذلاو مئازعلا لحاور هل دشت نأ بجي يذلا حيا

 ٠ناسنالا هدشني يذلا لا اركلا

 كري هنالديلا بذحني اهرو هظفل ةوالطل هعارس ءىراقلل ذلي اه ر ضارتعالا اذه»

 ردجالا نكلو ٠ دادجالاو ءابالا راثاب قلعتلا ىلا ناسنا لك يف دوجوملا يزيرغلا ليلا
 ةمواقأ انثيحهأ ط-خان نا انيلعو ٠ قملا نع انلهذي دح ىلا انيف ا ظفلا لمنال نا انب

 ةغارلا ديلاقتلاب قلعتلاو ٠ انرايتخاو انتدارا انيلست نا انيشخ اذا ةثوروملا تاداعلا ةطلس

 ةقرغتسم يبف اهمامزب ةذخأ سفنال ةمزال ةلاح هنال بيغرألا» ضيرتلا ىلا جاتحي ال
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 قادنعاو راض رضاع نم صاختلا وه عيحشتلاو قيوشتلل جادحي ىذلا امناو امتاذ نم ابيف

 عفان ليقتسم

 ندقتلا ىلا ثفتلن نا انيلع بي ام ما نم ناكةبهالا كلت ذخان نا انك زا
 اوس هيف ناك ام لاثه يذتحنو ةروص هنم خسننل ال نكلو ٠ هيلا عجرنو يدقلا يمالسالا
 ةيمالسالا ةمالا ءاقثرا بابسا يف ربدتنو لقعلا نازي ندقلا كلذ نزن ىل لب تاوسإ
 يفو مويلا هب عفنتن هانب اهيلع ميقن نا اننكمي ةدءاق كلذ نم صلختسنو اهطاطخملا بابساو
 نامزلا نم لبقنسي ام

 يا ةوادبلا لاح يف نوشيعي اوناك رموف نب برعلا ةردزج يف يالسالا ن ؛دلا ربظ »

 مل عضوو ٌدَحأَو سئر ىلا مهعضخأو ةيلم ةطبار منيب 00 ةيعامدحالا تالاث_ا فدا ف

 مرما الو ٠ نامزلا يدق ىرم مهتالماعم يف ةعبتملا تاداعلا نم ممدنع ناك ام حل
 مهرواج نم ىلع مزايتماب ثالذ نكي ملو اهيلع اولوتساو ىرخالا مالا نوب راي اوذخا دامجلا
 مهدادعتسا عم مهيف مالسالا اهنعب ينلا ةدحولاحورب ناك ن 8 او عئانصلاو مولعلا يف مالا نم
 .اودجو ممرِيغو دونحلاو تيتو نمرفلاو نييماشلاو نييرمدملاب او ا.طلتخا الف ٠ ناقل يرطفلا

 مهناسإ ىلا ابهظعم اولقنو اهنم اووافثساف نونفلاو عئانصلاو مولعلا نم اريخك م مالا ءالوه دنع

 ةيلع ةضه كلذ دنع ثربظو ٠ اوؤاش اع اهتيقرث يف اوتاي ن | نيب ولغملا ا اودعبو

 ا0| ةله تارتسا ةطاص ةياخل يرجي بالقنا لك بقع م لأ قا كر الار
 قرف نور

 نم نك يذلا ينيدلا ساسالا ةيمالسالا ةيندملا تديش نيساسالا نيذه يلع »
 كهيزلا ا اسالاو ٠ دحاو عرشلو دحاو م ةعضاخ ٌةدحاو ةمأ ةيبرعلا لئابقل

 لصت فرا اهتعاطتسا يف ناك يذلا دملا ىلا اهبادآو ةيمالسالا ةمالا لوقع هب 0
 دهعلا كلذ يف هيلا

 نونظلا نم ب ورض هلوصاتناكو هت أشن لوا يف تاقوالا كانت يف معلا ناك ام نكلو»
 ءاهقفلا بلغتف نيدلا ةوق بناجب ةفيعض ملعلا ةوقتناك براهتلا نم يشب اهرثك ١ ديةوبال

 ثيحو ٠ اهودقتناو ةيلعلا لئاسملا يفمهسفناب اوجزو مهتبفارم تحي موعضوو ملعلا لاجر ىلع
 ثيداحالاو باتكلا نولءوي اوذخا اهمعف يف مهسفنا اودهجي مو ماب نم اهيلا اوناي مل مهنا
 نظلا اوئيسي نا ىلع سانلا اولمحو ةيلعلا بهاذملا داسف ىلع ةلدا اهنم اوطبتتسا تالي واتب
 ةساردنم لكلا رفن ىتح رفكحلاو ةقدنزلاب مهنومري و ملعلا لاجر ىلع نونعطي اولاز امو أهب



 لدور ٠

 ١١" دودرااب اب
 تس ع ب ب ا

 ءلا ٠ ةينيدلا مولعلا الا ةلطاب اهعيمح مولعلا ناب داقتعالا 1 لاملا مهب ىبتاو هورتغو ل

 فقث نا دب 0 امنا اهسفن ةينيدلا مولعلا يف اولاق ىب مهار يف اوطشو مهيد ف 0

 يدبالا قملا وه ءابقنلا ضعب هعضو ام نأ 0 ٠ 8 نا ديالا نزع ال بدع

 ل لضف 03 دست كفرا نيدلا دعاوق نم او 1 مهناكو هفلا نا دحال زوي ال يذلا

 نيعبججا هلها لع
 534 مل ملعلاو نيدلا نيب لوقا الوملعلا لهاو نيدلا لها نيب ماف يذلا عازنلا اذه»

 ممالا هذه تناك ا نكلو ٠ ةيرّوالا مالا دنع كلذك عقو لب ةيمالسالا مالاب اضاخ
 اهني وكت مات برق اهيلا مولعلا كللن 3 نكد ترغأاو 1 رثاو نانويلا ا تثواو دف
 تلان دقو ٠ مولعلا كتل ةيقيقملا لوصالا فاشتكا يف ليوط نمز ىلا ابروا جنت مل
 ةيلعلا تافاشتكحالا تلاوتو ٠ نين.!| نم فال ! يف اهريغ هلني ملام ةنس ىتئام يف منه

 هوضلال ياو نوكلا ريس يناوق .فاشثكا اهنف ٠ ضنعب ىلا اهضنن دشرب واضع ابشن

 ةيفيكوةرار لا ةيهام تلعو٠امت مازازاها لكشو اهتعرسو تاوصالا نوكت ةينيكو هرؤس ةعرسو

 ىلعو اهيلع رامعالا مداقثو ضرالا تاقبط نوكيو اهاكش ةقيقحو ةيضرالا ةكلإ 0

 تناك نا تقو نم:اهيذ تلق ينلا راودالاو اهيلع اء تأرط يتلا تارييغتلا بورضو | ماكس

 نيناوق تفرع مث« ىرخالا عاونالا عي دعب يناسنالا عونلا اهيف رهظ نا ىلا ةيران ةاتك
 نركتل :ثفكاو كار داللا يرث ئاستو مغملاو سفنتلاو ةيومدلا ةرودلا فئاظوو ةايملا
 ةعيبطلاو ءايديكلا لوصا تلكو تحمصو ٠ ىنفت فيكو شيعت فيكو مسجلا ايالخ

 ناسنالا اوملغيل ةجاحلا هيلا تعد ام ةنسالفلاو ب اتكلاذخا ت 0 الا "0 نم»
 ةيعاتجالاو ةيبدالا مولعلا ساسا اوعضوو هلبقئسم وه امو بهذي نيا ىلاو ىتا نيا نم
 ةاشلا

 يك م وأ قف رحفي نأ لقافل نكمي ال انيثم «انب للا ديش قئاقحلا هذه 523

 تراب لاملا ىهتتناو داهجلاو عازنلا دعب اب روا يف نيدلا لاجر ىلع معلا لاجر بلغت اذهو

 ةفاك سانلا اهب هل فرتعي ةطلس علل راص

 م مولعلا لوصانع ءاطغلا فشكي نا لبق ىتناو أدب يمالسالا ندْقلا ناك اذاف»
 الانا انمهي « يرشبلا لاكلا جذوم» ناك دقلا اذه نا دقنعن نا نكي فيكف هاني
 1 انسفنا شغن ال نا كلذ عم انمهي نكلو مهناش نم صقنن الو 0 انفالا سحب
 باللط ني ٠ ةياغ اهءارو سل لاككلا ٠ نه ةياغ ىلا ندقلا ٠ نه و اولصو مهنا ل هل



 دودرلا باب ؟

 فا انيلع يجاولا نم ىرن كلذل ٠ اهعامم نم ةارقلا ملأت اهم اهب انرهاج اهيلع انرثع اذا
 هنال هايافخو هرهاوظ ىلع فقبو يمالسالا ندّقلا سردي نا ملسم لك ىلع بي هنا لوقت
 لإ ددللا لمع هنال هب يجن نا :ةيلع بجي و ةرضاحلا انتلاح لوصا نف 0 ىلع يوتيب
 ندْمْلا اذه رهاوظ نما 1 اهراودا نضعب يف اهنم اصقان ناك ام هب تلكو' ةيناسنالا
 ةيلاخلا انتشيعم ماظن يف لخدي نا نكمي ال

 هنايب قبس ال رهاظ الاف مولعلا ةهج نم امأ»

 لها دنع دن ال رأتلا يف ثحبلا انقند 0 اننالف ةيسايسلا تاماظنلا ةهج نماماو»

 ناطلس وا ةفيلخ نع ةرابع نآك مهتموأ 0 ناف ماظن ىعما نا كسا ام روصعلا كالت

 ىلع مهترادا فيس نوري هلاعو 5 الا ناكف نيديقم ريغ نيفظوم ةطساوب ب محي دق روع

 ريغ اوناك ناو ناكمالا ردقب ةلادعلا لوصا ىلا اوعجر نيملاص اوناك ناف مهتدارأ بسح
 ىلا مدري ام ماظنلا يف كوكي ملو فسعلاب سانلا اولماعو ةلادعلا دودح نع اوجرخ كلذ
 ةعيرشلا _لوصا

 نا يلع علت اذه ناو ةمالا دارفا هعبأمب نادعب ا نآك ةفيلططا اذه نالاقي امرد

 هذه نكلو اذه ركتن ال نو ٠ مالا بحاص وه يذلا بعشلا نم ةدقس# ةفيلخا ةطلس
 وهةفيللعاف ةقيقحلايف اما ١ ةيظنل ةطملس يغ قئاقدضعبالا بعشلا اهب عئمتي ال ينلاةطلسلا
 ماكحالا عضير و بئارضلا رقي وحلصلا دقعيو برملا ناعي يذلا وهف مالا بحاص هدحو
 هرعا يف !ادحا كرشي نا هيلع بجاولا نم ىري الو هيارب ! دبتسم ةمالا اصم ريديو

 وة ةيناثولا ةمالا أ غابم اوغلمب ا مهدق ف ةرافرأ عيبج يف نيلسملا نا بيرغلا نمو»

 جااصم ظفط ةمزاللا تاماظنلا عضو ةهج نم ةينامورلا ةمالا هيلا تلصو ام ىلإ 4 للصرف

 مكاخلا م مب كركشت ةيسايس سلاجو ةياين تايعمج ممالا كالت ناك دقن 8 دو ةمالا

 اهنوذوش ةرادا يف

 ينلا لاعالا نيب نوناف عضو يف او 0 مل مءاهقنو نيلتسملاءارما نا اذه نم برغاو»
 فرصتي ماجا ىلا ريذعتلا قح اوكرت لب اهيلع ثابوقعلا ددحيو 0 قمتست امنا اودجو
 ةلادعلا لوصا تايلوا نم وه اهباقعو مئارجلا نايب ثر تنام ٠ ٠ ةاشي فيك هيف

 ةيعاتجالاو ةيسايسلا مولعلا نم ًاًثيش نوفرعي اوناكام مهنا لوقانأ اجاتحم تساو»
 الا هيلع اف كلذنم ققَي نا رباكم دارا اذاو ٠ دهعلا ةئيدح مولعلا هذه نافةيداصتقالاو
 .دنع ةيءاّتجالا لوصالا يف عضاو يذلا درفلا بأتكلا وهو نودلخ نبا ةمدقم حفصتي نا

 : 0 تير 2700

 3 0 ا



 سس سيو ووو

 "1 دودرأا باب

 صوصخلا ىلع شهدني و ءاطمخلا نماهمظعم واخي ال اهيلع دقعا تأ لوصالا ناىريفنرملسملا

 ةلك هيف ركذت” مل ةيءامجالا لئاسملا يف ثحبلل عضو يذلا باتكلا اذه نا ىري امدنع
 ةيعاتجا ةئيه لك ساسا يف ىتلا ةلئاعلا يف ةدحاو

 ؟ اهنم هريعتس نا انم تلطي”يذلا امن ىرت ميش 0 مهتلاح تناك اذاف»

 لجرلا ناك ثيح ماظن لك نع ةدرجم اهنا دن ةيلئاعلاوهتلاح ىلا انرظن اذا ثالذك»

 بابتسالا هواي وا.بيس الب ةتجوز قلطي و نيدهاش ءاما 00 ناب هجاوز دقع يف ين: 554

 ئ ىلع نآلا 1 و ناك كلذ 1ك تاج 41 دودخ ةأعارع نوذدب ءاس ٌةدع جوزأي ثا[

 ٠ةلئاعلا طباور لالا ررض عني ماظن عضو يف ءاهقفلاوا ماكّللا نم دحا ركفي لو روهشم وه
 جاوزلا دوقعو قالطلا عاقيا ثنا 3 اورّرقي نا للملا كلذ عفرا مهمزاي ناك ام لفاو
 الوثو بي رال ًاعضوم نودوشلا هذه ىتبت ال ىتح يعرش روم أم ماما نوكت نا دب ال ةعجرلاو
 قاقشلاو عا او ةيبشلل

 طباور ديكاتل ىرويب وروالا ابعضو يتلا نيناوقلاو ثاماظنلا نم ىنغوفلا هذه نيا»

 غي لفغت مل ينلا ةينامورلاو ةينانويلا نيناوقلا نم فن نيا لب ٠ ةيلهالا تافالعو ةيجوزلا

 نا نكي اذه نم يش ياف + ةيعاتجالا ةئرملا يف اهنأشو ةلئاعلا ةيمها نع اهراودا عيمج
 ظ ؟مويلا انلاح نيسختل ًطاص نوكب

 نأ :انرصع ىلاها نقنعي ٠ ينادالا ةود نم ىالسالا ندقلاىلا تنيلن ناانلع
 داقلعا وهو « ةحرمصلا ةيفالخالا تالاكلا » عاونا عيب نيزئاح اوناك نيقباسلا نيلسملا
 هيف غأ 1 لقالا ىلع وا حيحص ريغ

 قبس دقن ٠ ةديدج لوصاب ملاعلل او 2 0 ورشا نأ 2 مولعملاف ا ةهج نم اما»

 كا تناك دقو ع ريغف كليب رسهملاو نيين.يدلاو نيب ذوبلاو ى راصنلاو دوويلاك مم ا نيسملا

 يواؤس يحو يف اهضعب ىلع تازاو اهب 000 و لوصالا كلت فرعت مالا

 نا ىلعدبشي خي راتلاف ةيبدالا لوصالا كالت ئغتقم ىلع نيلسسملا لمع ةيج نم اماو»
 ةنودم برعلارابخا انيلا تاصو دقو ٠ جيبقلاو نسملاو هيدرلاو بيطلا نم ولخي ال رصع لك
 ىلع انعلطاو مهتالءاعمو مهفالخا نرع ءاطغلا انل تفشكق ةيبدالاو ةيخيراتلا بتكلا يف
 قالجالاو ةدسافلا بادالا نم ًايلاخ نامزالا نم انمز انذجو اف مهيناغاو مهلاثماو هرعش

 لآ 5 هيأع 0 ىلح يب :لا ةافو دعب يرد ةيب رعلا ةلودلا اني أ ار٠ ةئيدلا عاب ءطلاو 0

 ا ىن> ثاذلا بحو دقطاو ضغابتلا نع ةئشانلا ةيلخادلا تاعزانلاب ةقز# اهعايأ رح



 دودرأأ باب نر
 هحصي بم ل و ع رس رس سس ع ع سعر ميلي رحب ري رح حس سرس سي سم

 دالوادءا أ اثيار' ىرخالا م مالا مه بورما مهاب ةلعتسم ةاودلا 7 6 ىبلا تافوالا

 فكراب سانلا جصني نا ه.الاو اغا ىتح ة 1 ةئام نم رثكاب جوزت هنع هللا يذر يلع
 رظنلا سالخيو قب رطلا كيس هاسنلا ضرعي ناكنم لاجرلا نم انيار ٠ مهتانب هوجوزي ال

 ام يعي ال ىتحرملا برشي ناك نم مهمثاعاو يئارما قم اني *اًر ٠ طئاملا قورخ نم: نببلا

 نه مهمئارعش نمانيار ٠ يسوملا تايغنب نيرضاملا برطتو يراوجلا اهرضحن سلام يف لوقي
 حدي 0 منو ءاينغالاو ءارمالا تالضف نم هقزر ام هدب ديو اياطعلا يدحتسإ

 وأ دلو كيس لزغشي وا نودحلا اللا هع 0 كح نا ٠كللذ ِق بهذي 9و اهيلع ينثب و هسفن

 هوفتلا ن ع "لاف | هروصت ند» ى يحس سا 0 ة>اقولا ظافلاو شحفلا ت تارابعب همصخ وحي

 اهعذيو ثيداحالا عرتاخي نم من اهقف نمو خيراتلا يف روزإ نم مور وه نه انيار ٠ اهب

 ةيناذلا همياغل

 جذوع 2, هنأ لاقي نا ْن عضال ىف ىد بويعلا ن 32 هز *1ه 1 نامزالا يف نهز ياف»

 قفا لذ ارا نا لب يذاملا يف هنع ثيل نا بجي ال يرشبلا لامكلا « يرشبلا لاككلا

 ادج اديعب لبقتسم يف الا نوكي الف هدابع ىلع هب

 :نيذلا باتكلا ةليؤم يف خسار وه امريغ يف ةعدقلا ةيمالسالا ةيندملا نأ ررقن ىتم»

 رم ةصقان تناك اهنا ثبثو هيلع ةقيقلايف تناك اب ال هيلع 3 نا نومي امم اهوفصو

 ةاوسو ٠ نكي مل وا اطوصا نه ناكةارملا باحتحا نا كاذ دعب اندنع نايسف ةريثك هوجو
 محب ملوا لاجرلا سلام نرمغحي “نك سادنالاوا دادغب ةفالخ نامزا يف ءاسنلا نا 2

 انرصع ُِق الاعتسا 00 الل ةداع 0 باحملا نا جص دقق

 -ماش ريدقنو ةاراا ةعيبط مهن يف تاطخا ةيهالسالا ةيندملا نا برغتسأ ال نحنو»

 0 دوال ن نم ريثك يف 5 طخ نم ربك !كالذ يف اه فا طخ س ملف ا

 هرم اهيلع مكحلا دضقن مل 5 ةيمالسالا ةيئدملا ىلع انمالك دنع اننا نايبلا نع ينغو 22

 ةلاطا اهعومت نك يلا 0 بادالا عئاندلاو نودفلاو مولعلا ةهج نم لب نيدلا ةهد

 كالت دوجو يقرأ ءوملا هدحو نكي مل نيدلا لماع نال ثالذ ٠ اهب تصتخا ينلا ةيعاؤجالا
 ابسانم ارثا الا جتني مل قالح لا ىلع ناطلسلا ةوق نه هب ام ىلع وبف ةيعاتجالا ةلاحلا

 .  تقبس ينلا ممالا باداو لوقع ةجردل
 ضمن نا يفبلا عا وهالا نهد وه دملا امه ىلا ىضاملاب انكست نا هارا هيسذلاو»

 يف ليلا اذه 5 يف بدس دجوي الو ٠ رقبقتلاو يندتلا ىلا انرحي ليم هنال اهتب راحل اعيمح
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 ١6" دودرأا باب

 فا قكميو انئامزب قيلت ةصاخ لاح ءاشنا نع نيزجاع فاعض انناب انروعش الا سوفت

 الئاق هسفن يجانب انه الكناك“ ريخلا ىلع لاكتالا روص نم ةروص وهف ٠ اناصم اهب ميقتسأ

 ناك ام عدباب يئات نا ناكمالاب سيلف يحي راساو ةانعلاو لمعلاو ركفلا يرتا :

 اندالوا يقرئاتنا الا ءاود نم هل سلو ٠ هجالع 3 ردان ن امزاي ىذلا هادلا وه اذه»

 اهراثاو اهعورفو اطوصا ىلع اوفقي و ةيب رغلا ةيندملا نوذوش اوفرعتي نا يلع

 عوطس ةعطاس اننيعا ماما ةقيقللا تلجنا اًديعب نوكب ال ناوجرنو نيملا اذهملا اذا»
 انلاوحا يف ام حالصا مشي نا ليحتسملا نم هنا انقيتو يلرغلا ندّتلا ةميق انفرعو سهلا

 اوسو تفلتخا امهم ناسنالا لاوحا ناو ةثيدملا ةيرصعلا مولعلا ىلع انسسهوم نكي مل اذا

 ١ ةطلسأ ةعضاخ ةيداوا ةيدام تناك

 ةسيهباشتم نيدلاو نطولاو ةغالا»و سنجلا يفابفالتخا ىلع ةندقملا ممالا نا ىرن اذهل»

 اهتغلو اهثيب رت ىقرطو اهتلئاع ماظنو اهكاعتو اهت راداو ع لكش ةيساطعا

 امآ ٠ لكالاو ةيحتلاو سبللاك ةطيسبلا تاداءلا نمريتك يف لب ايقرطوابينابمو اناس

 ع ةمانيف صقنت وا ذب زت 1من زكا تح وم الا الح ادجوي الف عئانصلاو مولعلا ةهجنم

 ظ : ىرخأا ةفإ

 نيابتلا ناو ةدحاو قي رط يف ةيناسنالا قوسيف ندقلا ةحيتن نا نيبتي اذه نم »
 0 حج ا طا العلا

 . 3 لوصا ىلع ةيعاتحالا اهتلاح عضو ىلا دع مل مالا كاوا

 كالذلةل.سو دوغ "لف انراثب كخانو فاراعالا | نمانقحلي 8 وح نا كب ر ع اكو»

 اهرهاظمو تايداملا ف انوق.س اذامهناو بادالايف ) نوم رغلا ( مهنم ى ةرا اننا ىعدن نا الا

 ا را ارسو تاينأ >ورلا يف مادقيس دقف

 انعوضوم ان 6 الل ةلإَسَه ىف قرشا ف اهنم طحا برغلا 25 ب ادالا نك اما»

 تارابعلا نم ليلف يف اهيلع مالكلا لمجنل نا اننكمي و اهيف ثلا هاهيتساب
 نيدلافالتخا باسإ برغلاو قرشلال هانيب ال 5 الايح اثرغما يففلا ةعدقلا ةوادعلا نا»

 نالا ممم ضر ءاساو ضعب لاوخلا 3 مهضعب لهد "نا ف بس نإلا لأ ناز الو تناك

 ا كعبب ء؟ى :ال ذا ٠ اهتةيقح ريغ ىلع ءايشالا روصتن اهتاعح يح موقع ا ترا او رخالاب

 «تاوب للود ووش ناطلس تق ايزلا رطل دنع نكي نا نم رثكأ ةقيقملا نع ناسنالا



 ا

 دودرلا باب اب
 1000 تس ل ا ع و عي لعب لعب عي حا رعب ع لعب سي ري عبي مي سي حب حي حي حي وجي خي وحي

 هتوهش نأ 3 الف هدو>و ردنب 2 وهو ةقيقحلا ىلع فوقولل |« 62 هن ُِف صام ناك نا هنال

 ند ناكناو ٠ هيلا هليمتستو اهقفاوي 8 هل نيزت نا اهراث 1 واو“ 01 ف هيلع شوش ْ

 تيدا نم اًراتساقحلا نوداوب رض مظعالاداوساا ممو مهسوفن نه قحلال ةلزخمال نيذلا

 م هلوست م ليلاضالاو ماهوالاو

 ٠ بواقلا - ىلا

 شو ببرق نمز نم الا يبرغلا ماعلا ِق دجوت أ ْ ةيملعلا ةيب رثلا نا كللذ يلع دزو»

 م ىلا ديا ف عاعشأ يقم الل ىتح موهش

 | ينيب نا هيلع لهسي ال ةيبرتلا هذه نم مورحلاو ٠ قرشلا يف ةدوقفم نالا ىلا لازئ ال

 '0007 دل ةساسحا نم ةكح دمحس لهاجلا نال ٠ :ةحيح تامدقم لع ةماكحا
 ٠ هنسحتس هنال قحلل ًاقباطم *ىشلا دقتعي اماو قفل قباطم هنال ءىشلا نسحتسي الوهف

 فرا هل ضرع اذاف اهل هساسحاب عدخني ال هلقع ناف ةيلعلا ثاحبالا ىلع دوعتملا فالخب
 نرم هيلا يدون اهلسو اهفلا يلا ةقب رطلا ل معتسا هودع وأ هراح لاح يف رظنلاب لفتشي

 هاوهم اا ةفااخع تناكولو اهل عضخو جئاتنلا
 كلت مهيف دلك م ريخك لذتماو ةيبرتلا نم ةعيفر ةحرد ىلا ”ويب رغلا لصو 0

 مهيدو مهراثاو ممغأو 000 :؟و نيليسملاو نيقرشلا لاوحاأ ع نع ثتعلاب ةيب رثلا |

 اوحدقو حذلا م هوار 1 او>دشمأو موشح جئاتنو ممءار أ اهوعدوا ة هسمقل 5 ١ اوفلاو

 اوفداص ةقيقطا ن نالعاو قحا ريرقل 2 اللا كالذ 5 نيرظان زيغ حدقلل ع 7 1 0

 مح نبك اذهلو ٠ غابملا اذه سانلا نم ةيبرتلا غلبت لف اندنعاما٠ ءوثاطخا ماباوصلا |

 ”ادالا) فقلالا» ساسحالا_ ةطلس تععو تاوهشلا دابق يف ءايشالا هذه يف انباتك
 نرمدهعنم هناسأ 3 دلقع ةعاللا فوخ نم دجو هتريعب يف ناعم قا عاعشل دجو نمو

 يف صلع مندل 0 اذاف ٠هدقتعي ال ام ديبات يف لوقلا ةلاطا ىلع ةايرلا هلمح وأ هراهظا

 نيدلاةوادعلاب و ةينطولا نع درغلاب مسن نأ هييصن ناك هب ريهجو قحلل بلاط دصقلا

 لضفي فاراعالا كزا هنم م 0 شيطلاب هيمري همذ يف ا وأضتقا مدشأو ٠ ةلملاو

 د يف سلايل مقرب اعاني ريعراهظا ناوانيف بناجالا ممُط ديري اع يبجالا
 نه وه بادالا يف نيب رغلا نم 4 انناب لوقلا نأب حرمصت نا يف ددرن ال اذل»

 « لافطالا<«ونتا ءانغلا نم تاهمالا هدشنت ام ليبق |

 هفورحب ةديدجلا ارم تامكل حام اكول معنا

 ا 0
 ا
70-1 



 "1 دودرلا باب
 هي ل يلح لب لب لب ب بي ب لي ب ب ل ب ب ب ل ل سير ل ب ع رب سيبو ب سس سمس ع سب سي ع حل

 ىلع لس نيدلا ىلع فقول ال « امندقو 5 كعب » مالا د تانك نا جدني مدقت يف

 كتاراةعسطلا سيمأو لاو معلا نيس ةكلبب اذا كابالا ةيبثولا وا ةفلاخلا مالا ناو

 ا نود ىنعموأفر تت نأ ١ ارقلاو ليك الا دعاوقب نولمعي نيذلا ةيثدم ىد ةيندم لك ىلع ا

 نع فات عدف لك يف حالصالا دل او ٠ * يد ايندلاو*يش نيدلا نال 1 معلاب اواغتشي نا

 ام”ليقلسملا يف ْن ارقلا ىلا اهلك دوعتس ةيناسنالا نالاقي“ نا حمصي 0 تكف ردلا 2

 ٠.5 6 2 02 نيدلا ءاسور ل مليم الا ىلا ا أك دوعتس اهنا وأ :ذاعمالا لوقي

 هلهو ٠ ال ف نءأع لا اذه. نه دب الو ٠نالءخالاو عونتلا ىلع ع ةيناسنالا نا

 يف حري اك اذاو٠.«ٌةدحاو ه هم ١ .نسانلا لعط كبر ءاشوأ 2, اهيف لوقن ىتلا ةيانلا ةرأا يش

 ال لوصولا اذه ناف مهل « ةدحو » فيلاتو « لاككلا ةجح » ىلارشبلا لوصو لشتدملا

 ام ةيطغتو هلئاضفب لمعلا اناج نيدلا عضوب ينعنو ٠ اناج نيذلا عضوب و ملعلاب الا نك

 رصالخاب مهنايدا لئاضفب رشلا عيمج لمح ىتدو ٠ دحا ةنشكي ال نم دقم ناكل يتب

 ىرت ىف - ةليغفلا نيد » : وهو ادحاو ثيد اهلك نايدالا تا 8 ىقب ف 16

 نا ند ةلدب نيدلا 33 مههمي ةوخارشلا ريدي ي» 7 ديعسأا ندزلا كتاذ ضرالا

 ةلالمو رجضب باتكلا اذبك (بادك هيف ْن د ءرشب نءز كَ سانلالصي قى 0 هقرح مهقرفي

 اذو ثاعوبطم نأ انضرتفا اذاو 9 هعوضومل جايتحا ضرالايف ىب 0 ميدق خي رات ةباشع هنال

 ةيا يف نانا اياوز ُِق ةدحاو ةص ب 3 الو ]نقسم يف اهيلا تا هب رعلا رصعلا

 وهو لبةنسملا يف باتكلا اذه قرشلا يف يحييسملا وا ملسملا ' ارقي ةلبقملا نينسلانم ةنس
 9ك هناك قف كلذ له ؟ رودالا كك روهأب رصعلا اذهءانبا لاذعشا نم كحضي

 ضرالا يف ة يناس الا ىلع هاب رحاو -ىغقي' ما 0 8 ةثالث ما ؟نيفلا ما ؟ فلا ما

 2 ديعسلا ن كلذ ىلا لصت نا نود ىب عيط ثداحي

 الو ٠ ةسدقملا ةفسلفلاو سدقلا م اعلا اهي 0 9 دعب ) لم انآلا ان نسل

 ليلا انئا جر نه ىوفأ ةيناسنالا ةعيبط ف انءواجرو ٠ ةيناسالا ةعيط اب كيف الا احر

 هل مهتبغر و مهدا ارا ٌةوقو رشدلا ءالقع قالخا 7 ري كاذ ينعمو ٠ هيف لعافلا األ ملعلا

 هنم جرخأي هلمع ف اهلك هاوق بضإ لماع لك مارحا 26 مرا كالذلو ' منو 0 نيديَق

 اديدش عي ريغ وأ ايم هلوق ناكولو ممالاحالصا ف لئاقلكو ٠ هجارخا ةنكميامىفرا

 ا ىلع انينح وا



 كم رم لم يي يه

 ريخالا ذاّتسالا در

 ناي ودب ةنسأفلاو ملعلا ت تاءعجب يفنلا بايسالا ىلا هيف داع ذاتسالا ناف ريخال اورلا اما

 ينادلاهدر ةئاخ ف اهنع مالكلاب دعو ينلا يشو ةرضاحلا ةيندملا نارمثيو اب روا ىف نيدلا ىلع

 اهي هلاق ام ةصالخك ءلاو 6 1 ١ ةحفصلا 0

 اهخمو علا ةرصنل تايعمج فيلات 4 لو الا رة ةعب رآب ايسالا هذه ن ١ ءا[عسالا لاق

 ةيسايسأاتايعتجا نم اهريغو ةينوساملا ةيعا 0 كالذب ريشا هتليضف لعلف 9 هر رس تايعمج

 بالط بولق كي ةريغلا ران تدقوت كلذلو لوقعلا ىلع نيدلا لاجر طغض ةدش(يفاثلاو )

 ةيحيسملا كر ) عبارلاو ) ت 5 تاروثلا نه أهريغو ُ د وسار هلا ةرونلا( 5 ثاانلاو 1 مولعلا

 دبشاسأو مهيد 1 اوذخا نييبروالا ْن ادخل ءالا اذهب ذاتسالا دارا دقو

 يحيبسملا نسل نآك اذا 0( شو ') تنلسنو ربلا ) نييليحالا سدس 0 ةرايعب كاذ ىلع

 اهلخ د يبلا ةكلنكلا وا ( ينامورلابهذملا ) حالصالا ىلا ةجاتحلا ةكلتكلا ىوس اًعيش سبل
 تروكب ال (رضاحلا نرقلا ) نورششعلا نرقلاف ( يتنتستوربلا بهذملا ) لءفلاب حالصالا

 4 ايدبا اي

 ويسملا يار ىلا لصو ىّتد نيولصملاو يمالسالا حالصالار 5 5 هتأ مضف بدوي سأ م 6

 نه 0 نيدلا ماراحأو لهاسلاو لدا 6 عاروتسسلا اسلرف دم 2 بود>و 0( يف وتوناه

 لوقلا اذه ىلا كلذ نم درطتساو « ةديدج ءىدابم » ءىدابملا هذه وتوناه ويسملا ةيه

 ىعف اهنيد ىلع سيل نم 3 فيك فرعت ينلا ةديحولا ةمالا شق ةيزيكنالا ةمالا نا »

 لرد اهتذخا ةفيرشلا ةادخلا هله نأو «٠ هرذدق عاسنلا ردقن يف علا ةيحرسملا ةمالا اهدحو

 3 ري اوقلل عوضخلاب سانلا نه ءانت كالا ةلصخ يعل 0 ةينيلصلا بو ورا نمهز نم نيسملا

 « ةسايسلا هب حمسنام ردقب مهنيب لدعلا ماظن ظفحو ٠ بئارضلا نه مهيلع ضرفي ام ءاداو

 ريخالا ةعماجلا باوج

 مسقن نحو ٠ هدودر هب مث يذلا ريخالا ذاتسالا در ةصالخ هذه 6 ةعماجلا
 ةضهنع ذاتسالا اهركذ يتلا بابسالا ( لوالا ) ماسقا ةثالث ىلا عوضوملا اذه يف انياوج
 سس ل 2 حجما

 نول
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 عنج 2 وهو ٠ بائكلا اذو ف ةرص ةكم هائركذ يذلا بدسأل كالذو هضقن ال نو يفاذلا 5

 جري نا كاملا عيطتسي فيك نكلو ٠ ملاعلا يف هاقثرا لك يف يقرقملا ببسلا مه ماظعلا

 516 دودرلا باب

 مر سل

 رارفالا ( ثأاثلا ) مدنع ءاسورلا ةطلسو نيدلا نييبروالا كرت ةلاسم ( يناثلا ) ابروا

 ةيزياكنالا ةمالا شو طقف ٌةهدحاو ةيحيسم ةمال لهاستلاب

 ىلع ابدوا يف معلا راصتنا بابسا ناب لوقلا اما د اب روا يف معلا راصتنا بابسا
 ذاتسالا» «5 ام نال دود لوقوهن نيدلا ل اجر ةظلسة دشو تازوتلاوةيرسلا تايعنللا يق نيد
 يا « نييدلاو ايندْنا نيب لصفلا هريبكلا اهلصا امناو٠ الوصا نمال بابسالاك لت عورف نم وه
 ريغو ةيوسارفلا ةروثلاوةي رسلا تايعتا تناكاذاو ٠ةيندملا ةطلسلاو ةينيدلا ةطاسلا نيب لضفلا

 يا نيران نيب برعلا عقو اهتيندم ةأشنو اب روا يف ملعلا راصتنا يف ديحولا بيسلايش كالذ
 مكاذلو ةيبروالا ممالا ةعيبط نم فعضا مهتعيبط نوكت نا اهاف ٠نينثا نه دحاو مهمزأ
 كلذلو ٠ نييب روالا نم مهيد ف 11 كا اوناك مهنا امأو اهعنص اوعنصي نأ اور دقي

 لظ هنال هلا ال نحنف لوالا لوقلا اما ءابروايفثدح اي مدنع حالصالا ثودح رذعت
 لوقلا يقب ٠ كاسلا ةبق تس عجشا الو لسا ةما مقل مل ينلا ةلسابلا ةمالا كالت

 ىلعلب كاذ وا نيدلا اذه ةعيبط ىلع سبل اذا ضارثعالاف « ةينيدلاو ةيندملا ةطلساا نيب

 ا لا حالصالاكا احالصا نا ةقيقطلاو ٠ « نيذلاو اندلا نيب عملا »

 لكليزيو هيمحيو هسفن دالبلا ك١ هدضعي نا ( لوالا ) نيببسب الا رد” الو يقي ال

 ةريبكحلا لوقعلا باحصا نم ماظع لاجر ةمالا يف غبنب نا ( ينفاثلاو ) هللييس يف ةرثع

 لاجرلاو ماظعلا كولملاف ٠ لوقعلا نوني وململا نوقريو رغما ديلقتاا نوب را2 و ةقيقحلاب نوريجي

 ءىش لك نيدلا نع عافدلا هيلع بي ماد أم ديلاقتلا كرثي و ةفول املا ءايشالا نع

 نوي رج ماظع لاجر ةمالا يف ربظي فيكو ٠ ةينيدلا ةطلسلاب ةنورقم ةيندملا هنطلس نال

 لهو (؟١ رطسلا 5١5 ةحفصلا عجار ) ديلقلا نع جورخ لك لصاتساو ديدج يل ار يذا|

 لكيار عطقتا ةموكلا فيسب ةملسم ةينيدلا ةطاسلا نأ نوفرعي اوماد ام لعفلاو لوقلا يلع

 تارانكا زا عي هنال الك ٠ اهسفن نم تثدح دق ةيوسرفلا ةروثلا نا ذاتسالا بسي

 ىلع وهو 1 لوقي ريثاوف ناكو ٠اهرابغ ترانا اهران 0 يفنلا يش وسورو ريتلوف

 برعلاد نع موق نا نكمي ن ١ ةميظع 5 اندعب نو ريس انءانبا نا : توملا شارف ّْ

 هب لقي مل اب لاق هنا لافو يرعملا ءالعلا ابا ذاتسالا ركذ دقل ؟ وسوروريتاوفك لجر



 دودرلا باي م
 ممل 1 بيل ا ا ا ا ا ا ا ا 7

 رشن هتنبم لعجي مل ءالعلا ابا نا بيجنف ٠ يح يقب و ( قلاخلا دوج يا ا ل
 ايش ةرمملا يف ناك لب ٠ عم ءاوجلا طاقساو نيطالسلا شرع ضيوقتل ممالا نيب هراكفا ظ

 .خيشلا اذه وه ا ١ ا اهدصاقم رومالا نا مولعمو ٠ هل ريثات ال ىمعا اقيعض

 :راونالاردصم ري مل اذا روذعم وبف نذا رونلا ىري ال عاود هللا ركن ”يذلافيعضلا

 ْ ءاللعلا وبا عفش امل هناف كلذ 0 ٠ هنعفرطلا ضغل تاك هدحو في رظلا رذعلا اذهو

 1! عفشاذاهخ ( لاق ؟ !"دحاج هنوكعم) اهيف هثعافش ريمالا لبقو ذاتسالا اه 5 هاا ةنيدملاب
 نع ضرع اوفورعملاب 4 م ا شو ميركلا ُ ' ارقلا نمي 5 هيدل عفش 5 مدل

 . ىلعةلدال ار بكا نم كلذ سيل أ 7 دوحجلا اذهامو 7 دحاجلا اذهاف اذا «ذاتسالاركذ 5 «نيلهاجلا

 5 اًرارف ءايحا نيدلاب رهاظتلاىلا رطضب ناك هنا وا هنعىو ري” يذلا دملا يملا !ًدحا نكيملهنا

 اهالك اهناف ٠ فالتخالا لك فاتخي كالذ يف امهناش ناف وسورو ريتلوف ام ٠ىذالانم

 | تعزعز ةحيرص ةبراعم ةسينكلاو را ناح ذو ءاك رم ١ دوج ىنإلا ةرادحمم

 3 - ةسيبكلا ةطلس مده ا كا رق نك لق دقو :ابلك ارو ىف راكثالا اينلع تراثاو انعام

 كيكتالمىدا أيظع اماركاو ةيامح دجو هناف كللذ لك عمو ٠ !هماكم هتطلس لعجو هنمز
 نوكي نيا نف ٠ايسور ةروطاربماةيناذلانيرتاكك 0 او(١)ريبكلا كيردرفايسورب

 اع مده لد كلملا ةياجخ ليبس ةيندملا ةطلسأاب ةينيدلا ةطلسلا اهيف هنو رقما دالبلا يف

 بجوت ةلاخلا هذه يف كلملا ةفيظو تسلءا٠ ٠١ !ديدج ماع هناكم *يشنيل ريتاوفك (عدف

 ناطاسو نينم"وملا ريمأ ودو محعلا ناطاس عيطتسإ لهو ٠ هتيامح نم ةلدب هعمواقم هيِلَع

 ريهاوهو يراخي ريمأو نينمةوملا ريمأ وهو نامساغنا ريمأو نيم ءو اا ريما وهو س 3

 ىلاوسو رو رهتلوف م نيعادلا ٌةدءاسم ديلقتلا نع صا ديا وجر نأ ما خا نينم*؛و 8

 اذه ةعيبط نا نوريا وم اد هي الو 2 ةيدلا#و 58 ا معلاب 1 حالصالا

 لكقو ٠ يش ةضفانملا هذه لف لا الو طخ ىلع ند لك « ديلاقت 2, ضنانت ملعلا

 د 5 كلذلو م نينثالا ىلا نا :دل كاذ نع هل انو نع اوضر عل 3

 لكوهعفانم لكب يا وهاك لبق اذاالا اهلك هئاتن ىطعيث ال معلا نال. اي يم ل بم
 ىلوالا هيدق)ا لع ا يفبلا هراضم

 ١ دعب هركذ دراولا ايناملا روطاربما يناثلا كي ردرف ريغوه(1)

0 7 0 



 5” دودرلا باب

 د ايناملا روطاربما يناثلا كيردرف لي

 دشز ىبأ ةنسلف َنيَضنو برعلا فيل

 ممالا هي ةيفاصلا يف تدع يتلا ىلوالا ةمدصلا ىلع فوفولا ؛ىراقلا مار !ذاو

 لوال ةسينكلا ةطاس فاعضاو ابتذهن يف اًببس ناكف اب روا يف ملعلا اهيلع ينبثو ةيبروالا
 لوقتف ليصفتلاب هل اهركذن انناف ٌةرم |

 دوهيلاو ناي رمسلاو ةرطاسنلاب نيعتسي يدادغبلا ندقلا جوا يف ديشرلان وره ناك اب

 ريبكلا نانراش ابر وا يف ناك هتلود يف ندقتلا رشن يف سرفلاو برعلا نه غبن نب و دونهلاو
 ةلييرعلا ةئضهملا ناف ١ نيدضيتلا نيب: نات نكلو *. .ةدنص عنصي اهلك اب رواو اسنرف كلم
 عج دقو ٠ ةياوفطلا تاجرد لوا يف تناك دقف اب روا ةضهن اماو اهدوا يف ذئموي تناك

 سرادملا ءاشناو ملعلا رشن يلع هودعاسيل مريغو نييحيسملانم هرصع ءابدا لك هلأ نالراش

 نوكيل هسردب هئيعر رماي ناك ام سردي هسفن وه ذخاو ٠ احلا ميظنتو عئارشلا نسو
 تحن ينيئاللا طخخلاو ينانويلا طخلا اهب ملعتي ينلا رتافدلا عضي و ماني ناكف ٠ الل الاثم

 نالراش سيدقلا ديع لازي الو اهتيلط ثداحيو هسفنب سرادملا دقتني ناكو ٠ هيدلبت

 نكي مو اهتغهخ قرب نم قرب لوا ابروأ يف ما. ذئمويف ٠ اسنرف يف ةريغصلا سرادملا ديع

 معلا ىلا ريبكلا كاملا اذه ليب م ديشرلا نورد ناربظيو ٠ هيف لخد ةيبرعلا ةيندملا
 دادغب ةلود ع 0 ىلع تناك يلا ةيب رعلا نسلدنالا ةلود ىلع هتنلاو ا ناك هناوا

 ةفرأ ةعاس اتا يف ةيبرع اياد -ناملراش ىلا لمحي اب روا ىلا ادفو دادغب نم لسراف

 53 ٠ هنم أيادهب ديشرلا نوره لسر درو 0 تمحماو اهب نا راش رمت سرا

 حايرلاجاردا بهذو هتايح يف هعنص ام لكمدها ( ةيجيسم ما 5 ةنس ) ناملراش ةافو دعب

 كي ردرف يعدي” رخآ ميظعشللم ماق نورق ةعب را وحن دعبف ٠ رح ىلع اسوم نكي مل هنال
 ٠ نا.راش يعس بهذ 5 بهذيالو قبب ايش عنصي نا داراف ٠ ايناملال اًروطاربما ناكو يفاذلا
 هتاعورشم يف هنومواقي اوناك مهنال نيدلا لاجرل اهراك ةنسافال اب روطاربمالا اذه ناكو

 ةفلا عم ىلع مزعف ٠ ةيسايسلا مهضارغا ذافنال هل | بعشلا ىلع مهتطلس نوذختيو ةيحالصالا |

 رطسلاو ١ ؟ رطسلا 51 ةحفصلا اب روأ يف دشر نبا ةفسافخيرات يف مدقت دقو ٠ مهيلءبرعلا

 نبا ةفسلف ىجرأمل ريبكلا دنسلا ناك روطاربمالا: اذه نا 53و ١ رطسلا 5 ةحفصلاو 7

 ةياقص يف يبرع نم اهاقلت دقو ةيبرعلا ةغللا فرعي روطاربمالا اذه 0 ءابروا ف دشر



 دودرأا باب ف ظ

 مفي عج نع ةرايع هطالب راصف ٠ يلوبات يفو اهيف نيرشكنم 0 5 م ةعباتلا

 ءؤم رصانع

 ةقيارط ىلع ءاسنلل مرحو 2 تام 1 هيف ناكو ةليوط نيطافف نوسلي دادغب نم

 ةباكنل ةصرف لك منتغي و اهرئانمو !هسرادمو ةيب رعلا ندلل هبحب رهجي كي ردرف ناكو ٠ برعلا
 وهو سوريلك الا لاجر نيب دحاو قيدص هل ناكو ٠ برعلا عم هقئالعب سوريلك الا

 باد وه اذه لعاو ١فاخي الو هب رهجي وهو 1 هيهذم ناك يذلا ينيدلاب وا لانيدر 31

 ةفالع هروطاربمال نا لوقي ناك هناف بعثلا اما : روطاربمالاو لانيدركلا نيب ةقادصلا
 اريل دقوا ٠ هطاللب هي انور اوناك يب 31 0 ءايزالا فالتخال كلذو لوبزلعب

 يماحلاو برعلل بخنلا روطاربمالا اذه عنك مل كلذ لك ع نكلو . عوضوملا اذهب ةيماع دئاصق ظ

 ةلمخلا يف كارتشالا نم اضيا نيدلا ىلعو يحيسملا سوريلك الا ىلع مهفلاح يذلاو مهتفسلف |

 نا ىلع ليلدلا اذه نم عشوا ليلد ةيلقعلا لئالدلا يف لهف ٠ قرشملا ىلع ةسداسلا ةيبيلصلا

 روطاربمالا اذه لعف اذامو ٠ هرهاظ الا نيدلا نم امل نكي ملو ةيسايس تناك بورما كلت

 ا لكلب ترك 9 اشر وا ىلا هلوصو نيح قرشلا ىلع ةلمخا سيئر ناك يذلا ريبكلا

 يف هقفاري ناك موي تاذ يفو ٠ ةيحوبملا ةنايدلاب ءازبيل ماشروا يف سدقملا ربقلا ةسينك
 هب حزه فراك يذلا حازملا خيشلا اذه بتك دقو سدقلا يف مرملا خيش ةرايزلا هذه

 لئاسم مهيلع يقلي و قرشلا يف نيم ءاعديلا عمجير وطاربمالا ناكو ٠ هترايزءانثا ينروطاربمالا

 قرشلا نع عافدلا شيج دوقي يذلا نيممح“ملا ناطلس ىلا ًاضيا اهنم لسر'و ةديوع ةيناسح |
 عطقب نيلتسملا دئاق هني رق نيبو هنيب امان 00 ابلخ ىلع اًرداق ناك اذا ىريل |

 كاذ نع نايضريل ني مل نيذللا اهيشجج نعرظنلا

 هلومسال اوراص مهنأف يف ع | سو رياك الا مهب يئعنو روطار الا اذه غادعا اما

 ةنايد ةمواقأ موقيس هنا هنع درو - يذلا لاجدلا هنا كالذب نونعيو « لاحدلا حيسملا غ0

 الث هعدخ دقو عودخم ملاعلا ثرالوقي هنا اولاقف هتناها يف اوغلاب دقو 0 ٠

 2 78 ( ةحساملاو ةيدوببلاو ةيمالسالا ثالذدلا عئارم دل ناصح كالي روس ا(

 ةمحرتب لذتشي روطاربءالا اذه فراك يذلا دشر نبا نا اولاقف لءفلا ىلا لوقلا نم

 نع ةرابع ل هده تراصف « ةنالنلا نوشاشغلا » هناونع اباتك ع هتفسأف

 ترا لاق هنا هنع اوعاشا دحا ةياكن اودارا اذا اوناكف ٠ مواقم لك اهب ىوكي” ران

 نومداق نوكلفو ة هيب رعلا ةيئسلفلا 3 ةمحرتب نولغ:شي دوهيلا هيف ؛ كري * ناك دتف ٠ ةفلعت



 للا دودرلا باب
 ,-سزحصحر

 ا عساتلا سويروغي رغ ابابلا لاق ثالذ يفو ٠ ةثالث هعدخ دقو عودخم ملاعلا

 ناو ٠ ةثالث هعدخ دقو عودخت ملاعلا نا لوقي داسفلا كالم كلملا اذه نا » - هتاروشنم

 هناف كلذ نع الضفو ٠ بلص تام ميسملا وهو مدحأو زعلاو دجلا يف انام دق مهنم 'نونثا

 « تانئاكلا ماظنو يعيبطلالقعلا هتيثا اذا الا ايش قدصن:نا انيلع سيال هلال:

 ترونيهب اوناك اهراصنا نال ملعلاو ةفسلفلا داهطضا يف ةسينكلا ةح تيوق كلذ ىلعو
 اهلك نايدالا نوعضي | وناك مهنا يأ ٠ يعيبطلا س ىياعلا ةقق لا لك نودحي و نايدالا

 نونبي اما مهنال كلذ٠ اهنم ادحاو اويثتسي نا نود دحاو فلم اهوقالو دحاو نرج يف

 هاوزن مرابتعال ٠ رمشبلا ىلع ل زن يحو لكيا - قالطالا ىلع يحولا دوحج ىلع مداقتعا
 ٠ ةدهاشملاو ةبرجتلاب ةتباثلا يا ةفول* املا ةيعيبطلا سيماونال اضقانم

 ينلا ةحيئنلا يئهذهو٠ كب ردرف روطاربمالا هيف رهظ يذلا رصعلا ةلاح تناك اذكه
 عيظف سما فرطتلا اذه ثنا رك الور ابروا يف ةييرعلا ةفشافلاب نولتعتملا ملا )0
 | ينعت انسلو ٠ هلثف فرطت الا هلي زي ال فرطتلا نا ةعييطلا 2 مزاللا "نمر يظبا ةئكللو

 رخآآ فرطت درع ةرورض ةاشني هنا يا « مزال » هنا لوقت لب « بجاو » فرطتلا نا

 فرطن ثدي نا نكي لهف ىلع فرطتب الا لوزي ال ينيدلا فرطتلا ناك اذاو ٠ هل لباقم
 عيبج يس ماق لهو ٠ ةينيدلا ةطلسلاب ةنورقم ةيئدملا ةطلسلا اهيف نوكت يتلا ةمالا يف ىلع
 كي ردرذ روطاربمالا هلمع ام اًديش لمعي نا عاطتسا كالم برعلا روهظ ذنم قرشلا دالب
 ةلئاطلا بتاورلا ملمفديو مهموقيو ةفسلفلاب نيلغتشملا يناثلا كي ردرف دضعي ملولو ؟ يفاثلا
 نومدختس هدادغب ةانلخ ناك 5 دوبيلاو برعلاك اب روا يف ةبي رغلا رصانعلا مدختسإ و

 ؟ هدعب ىبيحح نا تءاطتسا ةفسافلا تناكفأ دونهلاو دوهيلاو نايرمسلاو سرفلاو ةرطاسنلا
 املوصا سرغت ةي وف ةمدصلا هذه تناك ىتمو ٠ انمدق اي ىلوالا ةمدصلا مهلا ماو الك
 روطاربمالا لايعا تعاتقا كك كلذ دعب اهعالتفا ناكمالا يف سلف اهنكّتو ضرالا يف
 . كي راباس

 ببسلا وهروتاوف لثم ماظع لاجرو يناثلا كي رورف لثم برغلا يف ماظع كولم مايقف
 اهدودح ىلا اهعادبراو ةينيدلا ةطلسلا فاعضاو اب زوا يف يرشبلا ركفلا قالطا يف قيقطا
 ٠٠١ ةيعرف بابسا ىبف ذائسالا اهركذ ينلا اهتامح ينو ىرخالا بابسالا امأ ٠ ةيعيبطلا
 ةلطلشلا ا 4 قرشلا ف عونلا اذو نه لاجرو عونلا انو ند كولم مايق لاخلا نمو

 .ةيندملا ةطلسلا فيسإ مهتب راحم ىلع ةعاس لكو نيح لك يف ةرداق ةينيدلا



 ظ

 دم لكو ٠ ةةيالا ةعماج ظفحو داقتءالا ٌةدحو نو ةسالل :تجلاا لمت عم مت هن دوصقملا 1

 نوهكب نع كنا ]ذا هت ءاطاس َة 4 دوق ن 2 ا كب ال آمسفن ظفح مورتو يلا رود ُِق لخدت |

 ٠ ةيندملا ةطلسلا نع نيدلا لصف ةطلسلا يف طارفالا اذهل ءاود لظعاو ٠ لالغالاو ءانفلا ظ

 دودرلا باب 4

 لدألا يديقتما ينلالونا نا 3 هئاسؤر ةطاسو نيدلا نيبب روالا كرت «ُ
 | ذايسالا ضرغ ىلع قب ّة ال هائعم 8 طساا ؟١ م8 ةحفصلا ( نيدلا نوع روالا و (

 نيدلئمويلا 2 7 ءوس 31 اذا هب 0 هلق يذلا يناتسلورإلا سيسقلا كالذ 7 ظ

 ةيقيقطلا ليجنالا ءىدابم ىلا اودوعي ملاذا. ايدل ءاموقا مهل لوقي هناكف ٠ يحيسملا |

 ءادبملاو يعيبطلا علا ناف (١الرطس ١٠٠5و ا ة3وا41/ ةحفصلا )لب للا ىلعةبطخلا* ىدابم ىلا يا ظ

 *يذ اهيضري“ ال ةصاخلا أس الو سوفنلا هذه نال ةيعرلا سوف 86 ناي اس ا مالا ا

 كسعلل ةرضاحلا ةيحيسملا كرت كرثلا كلذ ىنع ٠ ايلعلا *ىدابملا ريغ ملعلا نه اهعبش دعب

 ضقن لك نع ةهزنملا ةيقيقحلا ةيليخالاةيحيسملاب

 نم هنا لاقي” نا زويل ةليضفلاب وه سيلف نيدلا دوج يا اًناتب ةيجيسملا كرت اما
 ريغ يف هلوق ثم عني منام "قبب مل ةيحيسملا يف كلذ لبق اذاو ٠ ابروا ةضون بابسا
 ءاوسلا ىلع نايدالا لك ةادعا مث نيدلا ثرودحمي نيذلا ءالدوه نال ٠ ةيحيسملا

 ١ مدقت

 2 عي هنمو؟ ١١ ةحفصلا يف هيبس انركذ دقف مهطغض ةدينو ءانم «ورااةطلص امأو

 نه فخا سانلا قانعا ىلع ةينيدلا ةطلسلا تراص ابروا يف لصفلا اذه ثدح ذنم هناف

 ةيندملا ةطاسلا نم لعفلاب اهتبستك ١ يبلا ةدشلا اهنم تلاز يا ييسنلا

 ةيزيلكتالا ةمالا نا ذاتسالالوق اما 6# ةيحيسم ةدحاوةمال لهاسثلاب رارفالا 0

 سخببال لفقاع لجر لوق وهف لهاستلاو عاستلاب أذ فركعي ” ىلا ةديحولا ةيحيسملا ةمالا يف

 ىعزياكنالا ةساس ةقئاوم 0-5 ملسم لجر لوقوبف كلذ نع الضفو ٠ مءايشا سانلا

 نو اين يذلا ةم دقم يف ةعماجلاو ٠ نجا لع 6 ا لا ةمالا عم قافتالا نم هنوموري ام

 تناك امك ملاعلاو ابروا ةيندم يبكوك اسنرفو ين تناك ىنلا ةميظعلا ةيزياكلالا ةمالا هذه
 ٠ قحاب قطنننا الا انعسي الاذه انفارتعا عم انكلو ٠ اهلي ةناتورلا ةمالاو ةيانولا ألا ١
 لها مويلا تااس وأ كناف ٠ ممالا نم 3 يف دعب أدجوي مل لا 0 ضحلا ريا نأ لوقنف

 :مهخي رات 1 كيلع ا اهيلع مرالا ن نوفر - < مهتيارأ ميعم ارع ارثاكنا لهاست نع هدنلريا |

 ةسينك خيرات ناف ٠ ممالا لك يف ةدحاو ةيرشبلا ةعيبطلا نا كيري” ام يمايسلاو ىنيدلا

 ايضاح ل ام 55



 سس ل هسا ل صصص خص

 "و دودرأ١ كباب
 يس ا ع و ع ع ع وح وح رخل

 عم اهسفن ارئاكنا يف ةكلشكلا خيرات كلذكو ٠ دابطضالاب هىلتم ةيكحيلوث اكلا هدئاربا
 هعنصت ام سكع اهدالب سرادم يف عنصت ارااكنا مويلا اذوهو ٠ يناكياكتالا بهذملا

 نا نم الدب سرادملا ىلع نيدلا لاجر ةطلس يوقث اهنا يا ٠ اهدالب سرادم يف اسارف

 اهرصانع ىر» بئارغلا يب ال ةمالا نا مولعمو ٠ اسنرف تدنص نيا نع
 ىف ٍيناكياكنالا بهأملا لاجر ةطلس تيوق اذاو ٠ اهيف دحاو بهذم ىلع قفنتل ةفلدخملا
 قاب تك كاجو ناسا فران تلد نادل فانا لظ كلذ يف ناك ارثثكلا
 كروكيل ندنل يف يدوي لجر راتخي نا ماعلا اذه يف نكما دقن اذه ادع امو ٠ نايدالا
 املا اذه بخشنا ا نكلو ٠ نييهسملا زياكتالا نم دحا ضرنعي مل كلذ عمو اهل اكاح
 مهريغو :نراكيكتالا ةمايق نوتسدالغ ىلع تماف نوتسدالذ رانا دهع يف 557

 ال م ٠ ةدم نم ءارغلا ماعلا يارلا ةديرج انتقيصر كللذ تور ا نطولا ةنايخب هوههتاو
 هناف هحيوتث نيح ارتاكتا كالم اهعسقي يثلا نيعلا نع بابلا اذه يف اوْفص برضن نا بي

 قلطملالهاستلا نا مدقث ام لك نه ىئرث تناف ٠ ةقطارحلاب هتيعر نم كيلوثاكلا اهيف بقي
 ب كا مهصخأ للا وناكلا مو انعر نم مسقو ارتكلا نيب دو>وم ريغ بولطملا

 هِي ليقلاو لاقلا اذ» لك ساسا يف ةيسايسلا ةلصملاف ٠ ةيسايسلا ةولصملا كللذ بلسو

 نيا عزت أرتاكتاك ةاودىري نا ايروا لود ةسايس ىلع فئاولا ترغتس الو ٠ ضرالا

 اهدالب كيلوثاكع م اهلهاست نم رثك ا مهعم لهاستلو دنهلا ريغو دنملا يف اهعم قافتالا ىلا
 بئارغو بئاجع ةسايسلا يف نال ٠ اهنطو ءائباو ||

 ياةي را ممارمعتسم ةموكح برعلا نع تذخادق ةيزياكلالا ةمالاناذاثسالا لوق اما
 ةيزإلا ءاداوعوضملا طرش ىلع مهنيب لدعلا ةماقاو مهتاداعو مهنيد يفاماهال ةب رخلا قالطا

 يفهمور بواسانيع و بولسالا اذهناف ٠ ةينامورلا خيراوتلانم انيدل ام لكب دودرءلوق وبف
 ٠ ةيدقلا ةينامورلا عئارشلا ىلع ةينبم ةرضاحلا ةيب روالا عئارشلا نم ريثكو ٠ زامعتسالا
 ماعلا اذه يف ةعماجلا هترشن يذلا ميسملا خي رات ىلا ءىراقلا ”درن نا كلذ ىلع اليلد انبسحو

 دنملا نم ةمذرشب اهلك ن يطسلف نوكحي اوناك نيينامو رلا نا هيف ىري هناف نانر نع لق

 مهماداعو منا دقلعم لك يف دوبيلل ةيرخلا نوقلطي اوناكو ٠ ملشر وا يف 2 دحاو اجو
 ةدودعم دودح زايتجا نم سأانلا اوعنعا دونجا ضعب لكيملا ف مه نوع اوناك مهنا ىتح

 عم حيسملا بلصي يليئارسالا عمجلا - ينامورلا مكاحلا سطاليب سطنب ذفنا دقو ٠ هيف
 مرا تناك ملاعلا يف ةيرملا ما هممر ثا ىلع ليلد ربك اذهو ٠ هيف !ددرُتم ناك هلا



 ادودرلا تاب 13 1

 م ير ع ب ع رص لج رح رع رح رد رح ع ع رح ريو حرم

 طوقس نواح هنا ثرخرولا 3 كلذدلو٠ اًعاطم ام ةينيدلا 0 كسلا م وعش تاك 0

 نكي لو أهسفن ىلع تدوعت تناك امال فينع الو لادح الب اهتارم عمس»ه تاة:سأ هيوز

 ٠ اري اًربش كلذ يفثدمور ترإف اغ اغا و هب زياكنالا ةمالاف ٠ ب ذل ريغ هموز هكا ند اهيف ا

 حلاعلا ىف اهتثراو ثتناكو

 بلس حيهووموصج شل

 ةبوجالا ةئاخ

 "إلا لقت ىلا هتتاخ يف رذتعن .:رخثو ٠ بابلا اذه ف هركذ ابار ام اذه
 5 نم هتليضف ان اتعقو هم الوأو . ب وحالا هذه عساولا هلع ةهجاوم ىلع انئاركحال

 "كلذ نم أئقولو نكلو ٠ اهنع [يهص اني رضا لوقلا ةب رحو راكذالا ةلدايم لا ليم ساناا

 ابيهجو يف مالكلا يفوتسا اذا الا ةرظّدنملا اهدئاوف 17 الكامل د سرا 22

 فريذلا ٌءارقلا ىلع اهضرعن ءار ١ ف امنا اذا انتي وجاف ٠ اهب وجوب انعتقا يبسلاو يباحيالا

 : اه فذ كملا مذ كرانو عوضوملا اذو نوعمشتب

 6-3 0 كي ناك ؟ يا بتكن“ نأ ذ ذادسالا دير 0 وجالا هله انيك دقلو 1

 ةاراتم 0 ةديعب ةيارحب اهانيتك اننا كلذب ينعنو ٠ هيأار نع عفادملا وه هتايضف

 انناش نموه ا لمأ م بع وغ يف ع. ساولا ذايسا م اما 0 لما لكو

 ينلاةلجلا انتفيصرا ةالوق ركذن نا الا انعسي ال 71 هب هجواو ذا ذاتسالاب رث كوي امره 3
 ل اهيلا ليلاب 07 علا ةعماطا ناب و هئمب رافنلا ءاقلاب زوفت تداكو ذاتسالا ٠ نع

 | ةعماجلا اهتقيفرو اهتفيصر َتَعِسْؤَأ نا دعب راوطالا ةببرغلا ةفيصرلا هلو ناف 9 0

 لا لاحر دحا نا ةريخالا اهئازجا دحا 5 لوقت تداع اهناسلو اهمل 3 عشو ا

 « ةعماجلا » ناو هيلع دريو ذاتسالا ىلع اهيف نعطي ةلاسرب « ةعماجلا » ىلا ثعب ىمالسالا

 نم تكحض 5 اذه ائانث نه تكحض دق لاقي قملاو ةعماجلاف ٠ هي راجت نا نم لقعا
 ع - 0 .> ِ . ٠

 يا ةمءالا لضافا ةلزاألا هذه يف لزات ةفيصرلا ثالث نال تفسا اهنكلو ٠ كاذ اعط

 دوسحلاب ) ينعت نم ابتيع#و اذه اهلوق دعب اننا لاقي قطاو ٠ىنعملا هفيصر بانجو ذاتسالا |

 اهيف رشنب* ام فلاخ اذا رهزالا عماجلا يف هيقف لكو لسم ملاع'لك ىلع !بلماحتو ( ممعنلا
 انلعحيكالذ ل هعانتقا ىلع ينبملا هداقئعا قل ال ذايسالا للاسح ىلا هده هغفل اذ اهتيشنو

 | كاذ لعنت تناك اذا انال ٠ماسثبالاب هلباقتو ةعماجلل اهنء رداص مذ لك لبقن نآلا دعب



 "0 دودرلا باب
 03 11 6-2 هس ع رع رع جرح رح

 نمي هتلعف اذا مالت” الف رصم يف ةمالا ربكأ ىتح ةياعرلاو مارتحالا ملل اهيلع بجي نب لعفلا
 يوقد ديزل زر ماا داو ايانك نايل كلو ١مل تجاور ريب جاوالا
 اهنأاشب يةديدعلا لئاسرلا كلت رد 3 |تلعدقهللا اهدلصا اهنا ربظي هنكلو ٠ ةفيصرلا تنظ
 الوايحمأس ذاتسالاف ٠ اضيا راا هذه ذاتسالاب يحلخنو يقتن تخل كالذلو طقن ذاتسالا نأ امبال

 هن< اكناك يذلا لاضفملا يسلب ارطلا ةمالعلا لدالا ةعداقما ايهم 1 يل لعد
 لفللا لعاب يفق ينام مبا ف تركاأل ىلع ضيا اهععاست ةعماجلاو ٠ هيمرتل ةيامرلا اهلع
 ةبجاو ةاسملا هذهو ٠ لوالا اهذائسا نم ابعم اًظح نسحا يناثلا اهذاتسا 0 نوجا

 اذه ٠ةعماجلاو ذايسالا نيب ةنتفلا ءاقلا اهتلواحمو اهربغ ىلع اذفاطت ىلع اذ باقعريخ اهنال

 ٠ |هب ف”زورعشي نم تناك اذا

 ءاهنع ةمدقملا يف بأ ام دعب ةفيصرلا ركذ ىلا دوعن ال نا انسفن ىلع انيل انك دقو
 ةمدقم “الم اهركذ نال بلغاو ىوقا اهتخي "ناكف : يرجي نا الا ىبارطاخلا اذه نكلو

 ابلغشتاط ةدئاف كالذ يف نوكب نا يسعف» اهتئاخو يقديالا للراس تلا تامضصلا هه
 « اهتافثعر نعنآلا .
اا
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 ه0 طا

 «هعبطةعرسل كلذو ءىراقلا نعت ال ةيعبطم طالغا ضعب باتكلا اذه يف تعقو

 لصولل“ - رطس 1 هميم يفو 2 جح 0 باوصلاو اجح 4 11 رطسلا 6 ةخحفصضلا 22 5 اهم ٍإ

 كلم ١ تاوضلاو لاو 5 مماقلا يبا « ١5 رطس 5 ةحفصلا » يفو « لوصوال » باوصلاو :

 هللا ديع با « 1١5 هحفصلا 0 « هانث » باوصلاو ان « ١؟ ةدفصلا » يفو »0 ا :

 رطس ه1 ةحفصلا 2 يفو ٠ هب الا ف « ؟ةرطس؟ / ةحفصلا يفو ى») هللادبع يبا » باوصلاو ْ

 «يلوفيرت» هباوصو يلوغي رت ١١« رطس“77 ةحفصلا » يفو « تومل ا » باوصلاو تولع « 5 |

 ةدلا» يفو « تفاهتلات فاهت » هباوصو ةفسالفلا تفاهت « ١٠١ رطس ١١ » ةحفصلا يفو

 "ا تائركللا « 18 رطسا6٠ةحفصملا » يفو ٠ ةدئاز « 5 » ةلك « "١ رطسا 5
| 

 هدلا» يفو «رشلا » هباوصو رشللا « 8 رطس /١/81 ةحفصلا » يفو « ةينيدلا تاموكحلا »

 3 20 هبأ اوصو داك وس مساك م رطس يفو 4 نوصلخلا 00 :اوصو نيصلؤملا »5 ؟ رطس ١0
2. 

 ”؟ ءهرطس ؟ ٠١ ٠ ةحفصلا»يفو« اعلا » هباوصو ملعلا « " رطس ؟5١ ةحفصلا »يفو « ةلاؤسا

 ةيناثلا ةعيطلا ف اهوبشل امو طالغالا هله حاصنسو 0 تبر 0( هباوصو 3
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